
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  27 november 2022 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  Heilig Avondmaal 
Voorganger:     Hilde Graafland 
Kind van dienst:    Janneke Hiemstra 
Kindernevendienst:   groep 1-4 en groep 5-8 
Lector:       Gerda Boersma 
Organist:      Hayo Halbersma 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Werelddiaconaat 
Presentatie gemaakt:   Gretha Hoekstra  
Bediening presentatie: David de Vries en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Jan en Froukje de Beer- 
Hoekstra , Spoarreed 2. 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR: 
2 december jarig:  mevr. H de Vries- de Vries, Holwerterdyk 25 
 
ZIEKEN:  
Vorige week is mw. T. Drost-Schoorstra (Holwerterdyk 20) geopereerd aan haar knie. Ze is weer thuis om te 
herstellen en te revalideren. 
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 04 december 2022:  
- hebben we als gastvoorganger Dhr. Y. Zagema 
- is er kinderkerk voor groep 1-4 en groep 5-8  
- zingen we als kinderlied: Licht make some n0ise kids https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI 
 
 
AGENDA:  
- vandaag om 10.00 uur Jeugdkerk in de Iepen Ark 
- vanavond Gebedshealoere 19.00 uur Grutte Tsjerke 
- 30 nov. Vrouwengeloofsgesprekgroep bij Janneke Boeijenga 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
  

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI


 

 
LITURGIE:  
Liturgie voor zondag 27 november 2022 waarin wij het H. Avondmaal mogen vieren 

 

Welkom 

Overlijdensafkondiging, aansluitend zingen Psalm 103: 1 en 3 

Intochtslied: Psalm 72: 1, 4 

Stil gebed, votum en groet 

De adventskaars wordt aangestoken 

Zingen: Opwekking 430  (Heer, ik prijs uw grote Naam) 

Dienst van het Woord 
Gebed 

Kinderen Adventsprojekt 

Projektlied: Komt als kind in onze nacht   

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&q=komt+als+kind+in+onze+nacht#fpstate=ive&vld=cid:1462ba21,vid:tfQVI7U1czI 

 

Lezing: Jesaja 9: 1-6 

Zingen: NLB 433  (Komt tot ons, de wereld wacht) 

Verkondiging Een Kind is ons geboren! 

 

Luisteren: Händel, Messiah  For unto us a child is born   

For unto us a child is born, 

Unto us a son is given, 

And his name shall be called: 

Wonderful, Counselor, 

The mighty God, 

The everlasting Father,  

the Prince of Peace. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW3o2dv1RwQ 

Dienst van de tafel 
Tafelgebed: (Dienstboek, een Proeve nr. 12) 

Ja, met recht en reden, o God, 

spreken wij onze lofzegging uit, 

hier en nu, overal en altijd, 

want Gij hebt in uw ontferming 

van zeer hoog naar ons omgezien 

tot in de diepte van ons bestaan. 

Groots hebt Gij gehandeld 

in de geboorte van het Kind 

dat ‘Heil der wereld’ wordt genoemd, 

maar ook ‘minste der mensen’. 

Zo hebt Gij wat laag is verheven, 

het geringe hooggeacht. 

Daarom bezingen wij het Licht 

dat over de wereld is opgegaan 

en de duisternis verjagen zal, 

en wij voegen ons in het koor 

van allen die in uw vrede en vreugde delen 

als wij U met de lofzang eren: 

(Klein Gloria): 

Ere zij de Vader en de Zoon, 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=komt+als+kind+in+onze+nacht#fpstate=ive&vld=cid:1462ba21,vid:tfQVI7U1czI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=komt+als+kind+in+onze+nacht#fpstate=ive&vld=cid:1462ba21,vid:tfQVI7U1czI
https://www.youtube.com/watch?v=nW3o2dv1RwQ


 

En de Heilige Geest,  

Als in den beginne, nu en immer, 

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. 

Amen 
Ja, gezegend is Jezus, die met zijn komst 

ons leven met uw Naam heeft verbonden 

en met al wat daarin besloten ligt 

aan mededogen, liefde en genade; 

die ons levenslicht geworden is, 

de zon van gerechtigheid; 

die de doodsschaduw verjaagt; 

die ons de weg naar U heeft gebaand 

en ons zo een toekomst heeft gegeven 

van geborgenheid voorgoed bij U; 

 

Die op de avond voor zijn dood 

zijn liefde voor ons heeft bezegeld 

met de tekenen van deze gaven, toen Hij een brood nam, 

de dankzegging daarover uitsprak, 

het brak en aan de zijnen gaf 

met de woorden: 

 Dit is mijn lichaam voor u; 

 doet dit tot mijn gedachtenis! 

Ook toen Hij na de maaltijd de beker nam, 

de dankzegging daarover uitsprak, 

en die aan de zijnen gaf 

met de woorden: 

 Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed; 

 doet dit, zo dikwijls ge die drinkt, tot mijn gedachtenis! 

Allen: 

Zijn dood gedenken wij, 

zijn opstanding belijden wij, 

zijn toekomst verwachten wij, 

Maranatha. 

Zend, bidden wij, uw Heilige Geest 

over ons die deze gaven ontvangen 

als tekenen van uw welbehagen in ons. 

En doordring met uw Geest deze aarde, 

die Gij bestemd hebt tot leven in vrede 

voor mensen van uw welbehagen.Allen: Onze Vader… 

Wij knikken elkaar toe en wensen elkaar de vrede van Christus toe 

Bij de voorbereiding zingen we: Lieteboek 442 

Uitdeling en viering 

Na de lezing zingen we: NLB 440: 4 (Gij schenkt met volle handen) 

 

Dienst van de gebeden  

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: (Oud) Liedboek voor de kerken: Gezang 26: 3, 4 (Wat heil een Kind is ons geboren) 

Zegen  

 

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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