
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  20 juni 2021  Heilig Avondmaal 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Da. H. Graafland 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiakonaat 
Presentatie gemaakt:   Chris Veenstra 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten naar mevr. M. Miedema, Riedhússtrjitte 38  
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
23   juni Mevr. E. Sliep-van Gunst, Skûle Stasjonswei 12/ 1.24  

26   juni Mevr. Jongeling –de Boer, Nij Tjaerda 19 9104 KA Damwâld 

 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 27 juni 2021  
- hebben we als voorganger Da. H. Graafland 
  
GEBOREN  
- op 23 mei:  Silvan, zoon van Sierd en Christina Boersma-Heins, Hantumerwei 8 
 
AGENDA:  
- 23 juni Moderamen 
- 27 juni 19:00 uur Gebedshealoere 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Ouderenpastor Marianne Folbert heeft vakantie van 1 t/m 30 juni, voor pastorale zorg is da. H. Graafland 

beschikbaar 



 

  



 

 

 
 
LITURGIE:  
Liturgie voor de dienst van 20 juni 2021, viering Heilig Avondmaal Ternaard 

 

Intochtslied: Psalm 81: 1, 2, 9  (Jubel, God ter eer) 

Stil gebed, votum en groet 

Dienst van het Woord 
Gebed om verlichting met Gods Geest  

Schriftlezing: Genesis 15: 1-18 

Lied: Lieteboek 317    

Hear, Jo hawwe it swijen brutsen, 

Jo ha sprutsen 

en jo stim klonk yn ús hert. 

Meitsje it paad nei Jo begeanber, 

wês fersteanber; 

sprek Hear, jo gemeente heart. 

 

Hear, jo boadskip dat beskreaun is, 

libben bleaun is, 

is in krêft yn ús ferlet. 

Sjoch it boek mei wat Jo sizze 

iepen lizzen; 

sprek Hear, jo gemeente heart. 

 

Wol ús út it ûnlân helje 

dêr’t wy dwelmje 

troch in frjemde stim beset. 

Bring ús nei jo stêd fan frede, 

út genede. 

Sprek Hear, jo gemeente heart. 
 

Verkondiging: Geef mij een teken!     

Lied: NLB 305 (Alle eer en alle glorie) 

 

Dienst van de tafel (Uit: Dienstboek, een proeve, nr.34) 
Waarlijk, het is passend en goed 

dat wij dank brengen, altijd en overal, 

God onze Vader, 

door Jezus Christus, onze Heer. 

In Hem hebt Gij alle dingen geschapen 

en gevormd naar uw eigen beeld. 

Door Hem hebt Gij ons vrijgekocht 

uit de slavernij van zonde en dood. 

Gij hebt ons verzoend met U 

en ons tot uw volk gemaakt. 

Daarom, met heel uw kerk, 

met alle engelen 

en heel de wolk van getuigen, 

verheerlijken wij uw heilige Naam 

en spreken wij uit uw glorie: 



 

(Samen:) 

Ere zij de Vader en de Zoon 
En de Heilige Geest, 

Als in den beginne, 

Nu en immer, 

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen 
 

Heilige Vader, 

zo lief hebt Gij de wereld gehad, 

dat Gij, toen de tijd vervuld was, 

uw eigen Zoon gezonden hebt 

opdat Hij onze Redder zou zijn. 

Hij, uw eeuwig Woord, 

is geboren uit een dochter der mensen 

en Hij is ons in alle dingen gelijk geworden, 

behalve in de zonde. 

Aan armen heeft Hij het Goede Nieuws verkondigd, 

aan gevangenen bevrijding, 

aan bedrukten vreugde. 

 

Hij is heel de weg van uw liefde gegaan 

en daarom nam Hij 

in de nacht waarin Hij werd overgeleverd het brood 

en na gedankt te hebben 

brak Hij het  

en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 

 Neemt en eet, 

 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

 doet dit tot mijn gedachtenis. 

Evenzo, na de maaltijd, nam Hij de beker 

en na gedankt te hebben 

gaf Hij hun die en zei: 

 Drinkt allen daaruit, 

 deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 

 dat voor u en voor velen vergoten wordt 

 tot vergeving van zonden. 

 Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, 

 tot mijn gedachtenis. 

(Samen) 

Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij, 

Zijn toekomst verwachten wij, 

Maranatha. 
 

Zend nu uw Heilige Geest, 

opdat wij met dit voedsel uit de aarde 

delen in het lichaam en bloed van onze Redder. 

Dat uw Geest, HEER, ons leven mag maken 

tot een levend offer in uw dienst 

en uw kerk tot een plaats van waarheid en vrijheid, 

waar ieder mens de hoop kan hervinden. 

Dat uw Geest ons mag bewaren 



 

in geloof en liefde, 

in één lichaam verbonden, 

tot de dag waarop wij, 

met allen die ons zijn voorgegaan, 

bij U verenigd zullen worden  

in de vreugde van uw Rijk. 

In gemeenschap met uw Zoon 

mogen wij, als uw kinderen zeggen: 

(Samen) 
Us Heit yn 'e himel, 

lit jo namme hillige wurde, 

lit jo keninkryk komme, 

Lit jo wil dien wurde 

op ierde likegoed as yn 'e himel. 

Jou ús hjoed it brea dat wy nedich hawwe. 

Ferjou ús ús skulden 

sa't wy ek ferjún hawwe dy’t ús wat skuldich wiene; 

en lit ús net yn fersiking komme, 

mar rêdt ús út de greep fan it kwea; 

want jowes is it keninkryk 

en de krêft 

en de hearlikheid 

oant yn ivichheid. 

Amen. 

 

 

Wij knikken elkaar toe en wensen elkaar de vrede van Christus 

Bij de voorbereiding luisteren we naar: De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc 

Uitdeling en viering 

Dankgebed en voorbeden 

Kollekten 

Het slotlied zingen we allen: Evangelische Liedbundel 163 (Zie ik sterren) 

Zegen 

Nog een regie-aanwijzing voor organist en beamer 😉 

Het slotlied zingen we als volgt:  

Couplet 1 – Zie is sterren aan de hemel staan 

Couplet 2 – zie ik ’s morgens weer de zon opgaan 

Refrein – Deze God die aard’en hemel schiep 

Refrein – idem 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
Mededelingen voor het meidielingsblêd graag uiterlijk donderdags om 12.00 uur doorgeven aan scriba Froukje de 
Beer (571019 of scriba@pkn-ternaard.nl). De kerkdienst beluisteren/bekijken is mogelijk via: www.kerkomroep.nl 
(live of naderhand). Het meidielingsblêd staat vanaf zaterdagsmorgens op de website (www.pkn-ternaard.nl). 
Info/mededelingen voor de website graag ook doorgeven aan de scriba. 
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