
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  25 september 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     da. H. Graafland 
Kind van dienst:    Mirjam van der Wal 
Kindernevendienst:   geen 
Lector:       Froukje de Beer 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Kerk in Actie (Kerkopbouw Syrië) 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra 
Bediening presentatie: Hessel Keegstra  
Meidielingsblêd:    Froukje de Beer 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar Sije en Ruurdje de Graaf -Sipma, 
Fiskbuorsterwei 6. Zij waren 14 september 55 jaar getrouwd. 
 

ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 2 oktober 2022:  
- hebben we als gastvoorganger J.Y. van der Wal (Fryske Tsjinst) 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8   
- zingen we als kinderlied:  Who is the king of  the jungle (https://www.youtube.com/watch?v=03afPm3Srg0) 

 
 
AGENDA:  
-vanavond 19.00 uur Gebeds(heal)oere yn de Grutte Tsjerke 
-28 september 19.45 uur Groeigroep Leef je geloof! bij fam. Goodijk (van Sytzamastrjitte 3) 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Grutte Tsjerke: 

Mede naar aanleiding van wat er is besproken op de wijkavonden en de gemeente-avonden met de toen 

aanwezige gemeenteleden heeft de kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende, maandag 19 september 

besloten om de Grutte Tsjerke in eigen beheer te houden. De gesprekken met Stichting Alde Fryske Tsjerken 

worden opgeschort. Dit houdt in dat wij nu niet het beheer van de Grutte Tsjerke overdragen aan SAFT. Het 

kan zijn dat in de toekomst de situatie verandert. De onderhandelingen kunnen dan (eventueel) weer worden 

hervat. 

Met vriendelijke groet,  

de kerkenraad  



 

 
LITURGIE:  
 

Liturgie voor de dienst van 11 september 2022, viering Heilig Avondmaal Ternaard 

 

Intochtslied: Psalm 65: 1, 2 (De stilte zingt U toe, o Here) 

Stil gebed 

Votum en groet 

Dienst van het Woord 
Gebed om verlichting met Gods Heilige Geest 

Schriftlezing: Jesaja 55: 1-7 

Lied: NLB 382  (O, alle gij dorstigen) 

Verkondiging  De slag om het hart 

Lied: Aan uw tafel (Sela)  https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk 

 

Dienst van de Tafel 
(Uit: Dienstboek nr.7) 

U komt onze dank toe, HEER onze God, 

om alles wat Gij voor ons zijt, 

een Schepper, een Bevrijder, 

HEER boven alle machten, 

Herder van mensen, 

Bron van levend water, 

ons Licht en ons Leven, 

namen honderd-uit. 

U komt onze dank toe omdat Gij Liefde zijt: 

Een God die ons geen lot oplegt, 

maar onze lotgevallen deelt, 

die ons falen vergeeft en onze feilen draagt, 

die zich ons lijden aantrekt 

en zich verheugt in onze vreugden. 

Zo hebt Gij U bewezen 

en zo vertrouwen wij op U, 

ook als uw aangezicht verborgen is, 

Uw stem niet wordt gehoord 

en uw arm tekort schijnt om ons te helpen. 

En met allen die uw Naam hoog houden 

in lief en leed, 

in leven en sterven, 

spreken wij ons voor U uit en zingen wij U toe: 

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

als in den beginne, 

nu en immer, 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 

U komt onze dank toe, HEER, onze God, 

om Jezus uw Zoon: 

Hij is het Woord dat ons uw liefde verklaart, 

https://www.youtube.com/watch?v=DTuJs1sYzUk


 

Hij is in levende lijve 

Uw ontferming, vergeving en genezing. 

Hij geeft ons een teken van wat liefde mag heten, 

want Hij heeft in de nacht van de overlevering 

het brood genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, 

en gezegd: 

 Neemt en eet, 

 dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, 

 doet dit tot mijn gedachtenis. 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, 

daar de dankzegging over uitgesproken, 

hem rondgegeven 

en gezegd: 

 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. 

(Allen:  Zijn dood gedenken wij, 

Zijn opstanding belijden wij, 

Zijn toekomst verwachten wij. 

Maranatha. 

Bijeen tot zijn gedachtenis komen wij tot U, o God, 

met dit brood en deze beker 

en wij bidden U: 

Gedenk Hem, die zich voor ons heeft opgeofferd 

en aanvaard het teken van onze toewijding. 

Laat zijn Geest ons bezielen, 

de Geest van uw liefde, 

dat wij elkaar nabij zijn en staande houden 

als een levend bewijs dat liefde bestaan kan, 

dat hoop doet leven 

en dat geloof niet uitgestorven is. 

Zo houden wij uw Naam Hoog, 

zo zijn wij U van dienst, 

zo danken wij U, o God, 

omdat Gij liefde zijt, 

door Jezus Christus, onze Heer. 

Onze Vader… 
 

Wij knikken elkaar toe en wensen elkaar de vrede van Christus 

Bij de voorbereiding: NLB 377: 1, 2, 3, 4 (Zoals ik ben, kom ik nabij)  

Uitdeling en viering 

Na de viering zingen we: NLB 377: 5, 6, 7   

Dankgebed en voorbeden 

Kollekten 

Slotlied: Lieteboek 117a (Loovje, o folken, God de Hear) 

Zegen      

Lieteboek 117a 

 
 



 

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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