
 

MEIDIELINGSBLÊD ZONDAG  31 januari 2021 
 
09.30 uur      Grutte Tsjerke  Heilig Avondmaal 
Voorganger:     da. H. Graafland 
Lector:       Iemkje Vlasman 
Collecten:       1e Diakonie, 2e College v. Kerkrentmeesters, * Zendingsbus 
Extra collecte uitgang:  Collecte Jeugdwerk(JOP)                                           
Presentatie gemaakt:   Onno Bouma 
Bediening presentatie: Oane Talsma en Chris Veenstra 
Meidielingsblêd:    Simon en Janke 
          
BLOEMENGROET:     
De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groeten en ter bemoediging naar Debora en Arnold Kingma, 
Visbuurtsterweg 32  
 
ZIEKEN:  
Mevr. Tine Wiersma- Machiela verblijft nog in de Waadwente, Botter 18 
 
STUUR EENS EEN KAARTJE NAAR EEN JARIGE OUDERE 
3 febr.  dhr. B. Waaksma   Herweijstrj.  44   
 
VOLGENDE WEEK ZONDAG 07 februari 2021:  
- hebben we als gastvoorganger Ds. A. Elverdink 
- is er geen kinderkerk  
 
AGENDA:  
 
ANDERE MEDEDELINGEN:  
Actie Kerkbalans 
In de week van 16 tot 30 januari vindt de actie kerkbalans weer plaats. 
Dit jaar worden de enveloppen niet standaard bij u opgehaald in verband met Corona. 
Wij vragen u om de envelop, voorzien van uw naam, in te leveren bij degene die normaal gesproken uw 
envelop ophaalt. Deze naam staat vermeld in het begeleidend schrijven. Tevens is zijn/haar telefoonnummer 
vermeld. 
Wanneer u niet in staat bent om de envelop langs te brengen kunt u met diegene contact opnemen. Hij/zij 
haalt dan de envelop bij u op. We gaan met z'n allen voor een goede kerkbalans! 
Vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters. 
 
Problemen Uitzending zondag 24 januari 
 Afgelopen zondag zijn er problemen ontstaan op het videoplatform van Kerkomroep.nl , dit is de oorzaak geweest dat de 
uitzending niet of slecht te volgen was. 
Tijdens het dankgebed is de uitzending helemaal weg gevallen. De organisatie achter Kerkomroep.nl is nog aan het 
onderzoeken wat de oorzaak van de problemen is geweest. 
Daarnaast kan het zijn dat door grote drukte op het platform het aantal gebruikers dat een beeld uitzending kan volgen 
beperkt wordt. 
Dit heeft tot gevolg dat een aantal gebruikers wel de beelduitzending kan volgen en een aantal mensen niet. 
Oplossing hiervoor is om de opnames van de uitzending later te bekijken, of de dienst te volgen via onze live YouTube 
stream. De link naar deze stream is terug te vinden op de website van de kerk: www.pkn-ternaaard.nl 

 
 
 
 
 

http://www.pkn-ternaaard.nl/


 

 
Liturgie voor de dienst van 31 januari 2021, viering Heilig Avondmaal 
 

Welkom 

Intochtslied: Psalm 122  https://www.youtube.com/watch?v=_WBs25GO4LQ 

Stil gebed, votum en groet 

 

Dienst van het Woord 
Gebed om verlichting met Gods Geest 

Schriftlezing: Johannes 2: 13-22 (Fryske Bibel) 

Lied: NLB Psalm 69: 3 (lezen) 

Verkondiging  De passie van Jezus 

Lied: O Heer die onze Vader zijt  https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U 

 

Dienst van de tafel (Dienstboek 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 zingen uw glorie: 

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  

https://www.youtube.com/watch?v=_WBs25GO4LQ
https://www.youtube.com/watch?v=MAwq7dIdp8U


 

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. 

Hoe wonderlijk, HEER, is het geheim van uw liefde! 

Christus is gekomen, Christus is geboren, 

Christus heeft geleden, Christus is gestorven, 

Christus is verrezen! Christus leeft! 

Christus zal wederkomen! Christus is hier! 

 

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: 

Onze Vader… 

 

De vrede van Christus 

Bij de voorbereiding luisteren we naar: Weest stil voor het aangezicht van God  

https://www.youtube.com/watch?v=bBcb5Qszcqg 

Uitdeling en viering 

Dankgebed en voorbeden 

Slotlied: Toekomst vol van hoop  https://www.youtube.com/watch?v=wCBri2Mkkbs 

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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