Liturgie voor de afscheidsdienst van

de Terskflier

op zondag 31 oktober 2021 om 9.30 uur in de Terskflier

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Lectoren:
Organist:
Medewerking:
Koster:
Beamteam

Ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes
Jan van der Schaaf, Anna Ykema
Ane / Klarinda de Witte
Tineke Volbeda, Pietsje van der Zee
Gerrit de Vries
New Sound o.l.v. Trudy Baard
Sixtuscantorij o.l.v. Gerrit de Vries
Annemieke Teertstra, Sipko Vlietstra
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Orgelspel
Lied voor de dienst: Samen in de naam van Jezus
(Evangelische Liedbundel 218: 1,2)

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Stilte en consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid m et partnergem eente
Mestlin
Aanvangslied: Hoe lieflijk, hoe goed is m ij, Heer
(Psalm 84: 1, 2)
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
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Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Bemoediging en groet

Kyriegebed
Loflied: New Sound zingt: W ij Loven en Prijzen (naar Ps. 148)
Hemelkoren juicht en zingt,
lof in het heelal weerklinkt,
elementen zon en maan,
looft en prijst zijn grote naam! (2x)
refrein:
Halleluja, Halleluja,
wij loven en prijzen de Schepper, de Heer.
Wind en wolken, zingt en juicht,
alles wat zijn macht getuigt,
mensen, dieren, allen saam,
prijst met hart en ziel zijn naam (2x)

refrein:
Halleluja, Halleluja,
wij loven en prijzen de Schepper, de Heer. (2x)

Gebed om het licht van Gods Geest
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Lezing uit het Oude Testament: Ex odus 33: 12 -17
12

Mozes zei tegen de Heer: ‘U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult
sturen, terwijl u toch gezegd hebt: “Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik
goedgezind.” 13Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind
bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. 14De Heer antwoordde: ‘Moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?’ 15Mozes
zei: ‘Als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. 16Hoe
zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk,
tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.’
17
De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik verzeker je dat ik zal doen wat je
vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen.’
Lied: Jubelt God ter eer (psalm 81: 1, 2, 4, 8)

1. Jubelt God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juicht voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

4. God heeft ons gezegd
nooit gehoorde dingen.
Heilig is ‘t en recht
nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt
vrolijk toe te zingen.

8. Ik ben Hij-die-is:
God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis
van de slavernij
maakte Ik u vrij:
hebt gij nog te vrezen?

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 15: 9 -17
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Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn
liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik
me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde
blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je
vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals
ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven
voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik
zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de
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Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet
mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg
te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn
naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
Lied: U kennen, uit en tot U leven (Lied 653: 5, 7)
Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
Het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.
O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Verkondiging

Lied: New Sound zingt: Lopen op het w ater
U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand
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En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid (4x)
En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij
Zingen: Geloofsbelijdenis (Lied 340b)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal
om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.
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Dankgebed en Voorbeden

De kinderen komen in de kerk

AFSCHEID VAN DE TERSKFLIER
Lied: Ga m et God en Hij zal m et je zijn (Lied 416)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bij de paaskaars:
God van licht,
Licht van de opstanding dat alle donker verdrijft,
Vuurkolom in onze nacht:
Nu wij opbreken van deze plek van samenkomst, vragen wij U:
Ga met uw licht ons voor, op weg naar uw nieuwe wereld.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger neemt de paaskaars van de kandelaar en overhandigt
deze aan een gemeentelid. De lantaarntjes worden overhandigd aan
een kind van de nevendienst en een jongere van de tienerdienst.
Zij dragen deze naar achter in de kerk.
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Bij de doopvont:
Eeuwige God,
die uw Naam verbindt met de namen van mensen:
Bij dit doopvont waar generaties mensen zijn gedoopt, vragen wij U:
Laat ons iedere dag opnieuw leven uit de verbinding van de doop,
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger overhandigt de doopschaal aan een gemeentelid.
Deze draagt de schaal naar achter in de kerk.

Bij de tafel:
Levende God,
die wij troostrijk en inspirerend ontmoeten
in Woord en Geest, in zingen en bidden:
Rondom deze bijbel, waaruit is gelezen en geleefd, vragen wij U:
Blijf bij ons met uw Woord,
spreek ons aan door uw verhalen en wijs ons de weg.

Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De voorganger geeft de kanselbijbel in handen van een ouderling.
Deze draagt de bijbel naar achter in de kerk.

Bij de knielbank:
Trouwe God,
die bij mensen is in leven en sterven,
in hoogte- en dieptepunten:
Op deze plek hebben mensen geknield,
vol overtuiging JA gezegd op de roep U te volgen, in een ambt,
vol liefde elkaar trouw beloofd in een huwelijk, in een relatie.
Op deze plek hebben mensen rond de kist gestaan,
verdrietig en dankbaar afscheid genomen van een geliefd mens.
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Op deze geleefde plek vragen wij U:
Blijf bij ons met uw zegen, in leven en sterven,
op aarde en in de hemel, samen in uw ene kerk.
Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met ons mee.

Achter de tafel:
Jezus,
die ons in uw leven hebt laten zien en ervaren wie God is,
Christus,
onze Gastheer aan deze tafel van voeden en delen:
Nu wij afscheid nemen van dit kerkgebouw, vragen wij U:
Blijf ons voeden en sterken met uw gaven,
wees onze reisgenoot op weg naar uw toekomst
Zo bidden wij: Blijf in ons midden, ga met ons mee.

De tafel wordt afgeruimd, het Avondmaalsgerei in handen gegeven van
de diakenen en twee kinderen, de bloemen en de Mestlinkaars in handen van gemeenteleden. Zij dragen alles naar achter in de kerk.

UITTOCHT UIT DE TERSKFLIER
De organist begint te spelen.
De koster opent de buitendeur,
de dragers draaien zich om naar de uitgang.
De gemeente verlaat de kerk in deze volgorde:









dragers paaskaars en lantaarntjes
predikant, pastor en ouderling met bijbel
drager doopschaal
diakenen en kinderen met avondmaalsgerei
dragers Mestlinkaars & bloemen, kind met collectebusje nevendienst
overige ambtsdragers van dienst
cantorij
gemeente, inclusief New Sound
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Tijdens het uitgaan van de kerk, zingt de gemeente:
Lied: Dit huis van hout en steen... (Lied 280: 2, 3)
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

De organist voegt zich in de stoet.
De koster draait de deur van de kerk op slot en overhandigt de sleutel
aan de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

PROCESSIE NAAR DE SIXTUSKERK
We lopen naar de Sixtuskerk en neuriën de melodie van lied 280,
ingezet door leden van de Cantorij en New Sound.
We wachten voor de deur van de Sixtuskerk
en zingen daar, ingezet door de Cantorij:
Lied: Zal dit een huis, een plaats zijn… (Lied 280: 4, 5)

Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat,
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
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INTOCHT IN DE SIXTUSKERK
Cantorij gaat de kerk in (via consistorie) en neemt plaats in het koor
De dragers stellen zich op in de voorkerk (aan de kant van de toren)

De gemeente gaat via de voorkerk de kerk in en gaat zitten
Lied: Zom aar een dak boven w at hoofden (Lied 276)
Couplet 1 en 2: cantorij; 3: allen (cantorij + gemeente)

Cantorij:

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.

Cantorij:

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem, dromen, signalen
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort
Gods vrij en lichtend woord.

Allen: Tafel van Een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God, mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.
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Binnenbrengen symbolen van de Terskflier

Tijdens het binnenbrengen van de symbolen, zingt de cantorij:
Lied: Hier w ordt een huis voor God gebouw d (Tussentijds lied
4)
1. Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen.

De paaskaars en de lantaarntjes worden binnen gebracht
2. Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen.

De kanselbijbel en de doopschaal worden binnengebracht
3. Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken.

Het avondmaalsgerei, de Mestlinkaars, de bloemen en het
zendingsbusje van de nevendienst worden binnengebracht
4. Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis vervuld van oude wensen.
Gebed
Lied: I n Christus is noch w est noch oost (Lied 969)
Allen:

In Christus is noch west noch oost
In Hem noch zuid noch noord,
Één wordt de mensheid door zijn troost,
De wereld door zijn woord.
Tot ieder hart, dat Hem behoort,
Met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ‘t gouden koord
Dat allen samen bindt.
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Cantorij:

Allen:

Geliefden, sluit u dan aaneen,
Vanwaar en wie ge ook zijt;
Als kinderen om uw Vader heen
En Christus toegewijd.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
In Hem is zij vertroost.

Zegen
A: Amen
Orgelspel: Fantasie over ‘Een vaste burg is onze God‘
(Jan Zwart, 1877-1937)

Na afloop drinken we samen koffie/thee in de kerk en de voorkerk
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Illustratie voorkant: schilderij Terskflier en Gereformeerde pastorie
beschikbaar gesteld door mw. S. van Urk-Adema
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