
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG 30 mei 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke   
Voorganger:     Mw. Creemer-Allard 
Lector:       Janneke Goodijk 
Organist:      Jelke Koolstra 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  geen 
Presentatie gemaakt:   Peter Christiaan Veenstra 
Bediening presentatie: Debora de Vries en Hessel Keegstra 
Meidielingsblêd:    Helma Sjamaar 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en felicitaties naar mevr. A. D. Blokker- v.d. Plaats 
Halbertsmastrjitte 1 . Zij werd op 25 mei 80 jaar. 
 
ZIEKEN:  
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 6 juni 2021:  
- gaat ds. A.J. van der Wiel niet voor, maar Eelke Goodijk 
 
AGENDA:  
- zondag 30 mei, 19.00 uur: Gebeds(heal)oere 
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Ouderenpastor Marianne Folbert heeft vakantie van 1 t/m 30 juni, voor pastorale zorg is da. H. Graafland 
beschikbaar. 
 

  



 

 
LITURGIE zondag 30 mei 2021 
Voor de aanvang van de dienst: orgelspel  
Welkom 
 
Overlijdensafkondiging 
Zingen door koor: Lichtstad met uw paarlen poorten ELB 413:1 
 
Luisteren naar het intochtlied: Lied 27  
Nederland zingt Bing Video Mijn licht mijn heil 
https://www.bing.com/videos/search?q=psalm+27&docid=608044447247128578&mid=C17DB9F045A33A9C09
87C17DB9F045A33A9C0987&view=detail&FORM= 
 
Stil gebed 
 
Votum/ groet 
 
Klein Gloria: Lied 195 het koortje zingt onderstaande en het orgel begeleidt.  
Indien mogelijk de tekst projecteren tegelijk met het koortje. 
 
Ere zij de Vader en de Zoon 
en de heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Gebed van ontferming 
 
Luisteren naar: Neem mij aan 
 https://youtu.be/_mR8VYYaw6U 
Carmen Melissant - Neem mij aan zoals ik ben | Petrus in het land | KRO-... 
 
Bemoediging: Jesaja 43: 19 NBV de tekst projecteren 
19Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
en maak rivieren in de wildernis. 
 
Inleiding voor jong en oud 
Onderstaande platen projecteren tijdens deze inleiding.  
Als het kan tegelijk de voorganger hierbij in beeld. 
(Als dat niet mogelijk is, eerst de beide platen, dan de platen weg en daarna de voorganger) 

https://www.bing.com/videos/search?q=psalm+27&docid=608044447247128578&mid=C17DB9F045A33A9C0987C17DB9F045A33A9C0987&view=detail&FORM
https://www.bing.com/videos/search?q=psalm+27&docid=608044447247128578&mid=C17DB9F045A33A9C0987C17DB9F045A33A9C0987&view=detail&FORM
https://youtu.be/_mR8VYYaw6U


 

 
 
 

 
 
 
Luisteren naar: Hemelhoog 524, Ev. Liedb. 292 vers 1,3,4 
het koortje zingt dit en het orgel begeleidt. Indien mogelijk tegelijk de tekst projecteren. 
 
1’Ik zal er zijn voor jou’, 
zo heeft de Heer gezegd. 
‘Ik zal er zijn voor jou, 
met vrede en met recht.’ 
 
3 ‘Ik zal er zijn voor jou, 
een schaduw aan je zij. 
Ik zal er zijn voor jou. 
Ik ben er altijd bij.’ 
 
4 ’Ik zal er zijn voor jou. 
Ik laat je niet alleen. 
Ik zal er zijn voor jou 
mijn licht straalt om je heen.’ 
 
Bijbellezing:              door de lector                    de teksten projecteren 
Hebreeën 11: 1 
 

1Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet 
zien. 



 

 
1 Corinthe 13: 12a,13 
12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, 
maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.   
13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
Jesaja 43: 10 – 13a 
 
10Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –, 
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb 
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat ik het ben. 
Vóór mij is er geen god gevormd, 
en na mij zal er geen zijn. 
11 Ik, ík ben de HEER! 
Buiten mij is er niemand die redt. 
12Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, 
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. 
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat ik werkelijk God ben en dat ik blijf wat ik ben. 
 
Vrije orgelimprovisatie  enkele minuten  De lector kondigt dit aan 
 
Overdenking 
 
Luisteren naar: lied 680: 1,2,5   
het koortje zingt dit en het orgel begeleidt. Indien mogelijk tegelijk de tekst projecteren. 
 
1 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods, 
daal neder waar Gij wordt verwacht. 
Verschijn, lichtengel, in de nacht 
van onze geest, verward en trots. 
 
2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
is alle denken, alle doen 
zo leeg en woest, zo dood, als toen 
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
 
5 O heilige Geest, wij zijn verblijd: 
Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
legt zelf dit lied ons in de mond, 
ten teken dat Gij bij ons zijt. 
 
Gebeden eindigend in Ús Heit   
Us Heit 
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 ús deistich brea 
en ferjou ús ús skulden, 



 

sa’t ek wy ús skuldners ferjûn hawwe; 
en lit ús net yn fersiking komme, 
mar ferlos ús fan ‘e kweade. 
Want jowes is it keninkryk 
en de krêft  
en de hearlikheid. 
Amen. 
  
Luisteren naar: Lied 675 Geest van hierboven 
als het mogelijk is, de onderstaande tekst erbij projecteren 
 
Geest van Hierboven - Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg | Met hart en ziel Pinksterviering - YouTube 
https://www.bing.com/videos/search?q=Geest+van+hierboven+Stef+Bos+en+jongerenkoor+Sameen+op+Weg
&docid=6     
 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan.  
Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan.  
Halleluja! 
 
Zegen:                   De liefde van de Levende, de ontferming van Christus, 

en het vuur van de Geest, 
zullen ons omringen en bezielen, tot daden die bevrijden.  

Amen 

Orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24
https://www.bing.com/videos/search?q=Geest+van+hierboven+Stef+Bos+en+jongerenkoor+Sameen+op+Weg&docid=6
https://www.bing.com/videos/search?q=Geest+van+hierboven+Stef+Bos+en+jongerenkoor+Sameen+op+Weg&docid=6
mailto:scriba@pkn-ternaard.nl
http://www.kerkomroep.nl/
http://www.pkn-ternaard.nl/

