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Allen van harte welkom, ook de gasten en de luisteraars die thuis met ons verbonden zijn.  
Iedereen een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

 
9.30 uur           Terskflier - Zin op Zondag -     Thema: ‘Wie is de mol?’ 
Voorganger:   mevr. S. Aardema 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Jan Bruinsma 
Diaken:    Rigtje Kloosterman 
Aansteken kaars:  Ane Bruinsma 
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Koster:    Annemieke Zijlstra 
Collecten:                 1e KIA Werelddiaconaat - Oeganda 

2e College van kerkrentmeesters 
 
De dienst zal worden verzorgd door de jeugd van de jeugdclubs. Er is een verkorte kindernevendienst.  
Voor de kleintjes is er oppas. 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groet naar Tiemen, zoontje van Sebastiaan Tuinstra 
en Gretha Bakker, Latsmaleane 14. 
 
Volgende week zondag 9 februari vieren we het Heilig Avondmaal om 9.30 uur in de Sixtuskerk. 
Voorganger is Ds. Anneke Wouda, Nieuw-Buinen. Er is een verkorte kindernevendienst. 
 
Agenda:  
Maandag  3 februari  19.00 uur  Moderamen  Terskflier 
    20.00 uur Pastoraat  Terskflier 
Dinsdag 4 februari  19.30 uur Diaconie  Terskflier 

Woensdag 5 februari  19.45 uur Kerk en Israël  Terskflier 

  75 jaar vrijheid in Nederland 

  Auke Zeldenrust komt een lezing verzorgen over zijn boek ‘De Joodse Bruiloft’. 
  Een koffer vol oorlogsgeheimen. De afgelopen maanden heeft  

‘De Joodse Bruiloft’ meerdere keren de pers en radio gehaald. 

  Het boek is voor € 20,00 aan de zaal te koop.  
  Bij aankoop kunt u, of jij het boek laten signeren door de schrijver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie    

Kernpunten: 
1. Wie of wat is de mol en houdt ons het geloof af 
2. Wie zijn onze medekandidaten 
3. Test/executie/afvallen 
4. Waar vinden we geloof in het dagelijks leven 
5. Hoe laat God merken/zien dat Hij er is/om ons geeft 

 
Muziek: ‘Who are You’ van The Who   
Zingen: Lied voor dienst 216 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met Mestlin 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zingen: Aanvangslied 150 
Stil gebed, Onze hulp, Groet 
Klein Gloria 
Drempelgebed 
Inleiding op het thema: ‘Wie is de mol?’ 
 Het spel spelen door iemand van de leiding of jongere 
Zingen: Lied 139 : 1, 9 
Gebed om ontferming door Erik Duin:  
  ‘Het leven lijkt soms net een achtbaan’ 
Zingen: Lied 8b : 1, 2, 5 
Interview: van de kernpunten punten 1, 2 en eventueel 3 door 
meisjes van de 16 jr. club  
Muziek: ‘Vrienden’ van Marco Borsato 
Aandacht voor de kinderen: Mol op de beamer 
  kort gesprekje 
  Zingen: ELB 262 - kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Schriftlezing: Jona 1 : 16, 17 - Jona 2 helemaal - Jona 3 : 10 - 
  Jona 4 : 9 - 11 door Hester Dijkstra 
Zingen: Lied 352 : 4, 6, 7 
Overdenking 
Zingen: Lied 350 : 4, 5, 7 
Kinderen komen terug 
Dank- en voorbeden, Stil gebed, Zingen lied 1006 
Collecte  
Zingen: ELB 188 (3 keer) 
Zegen 
Zingen: Lied 425 
  
 

Songtekst ‘Who are You’ van The Who  

Wie ben jij 
hu hu hu hu 
Wie ben jij 
hu hu hu hu 

Ik werd wakker in een Soho deuropening 
De politieman wist mijn naam. 
Hij zei, “Je kan thuis slapen vannacht, 
Als je op kan staan en weg kan lopen” 
Ik wankelde terug naar de metro. 
De bries blies mijn haar naar achter 
Ik herinnerde me dat ik klappen uitdeelden 
En preekten vanaf mijn stoel. 

Wie ben jij 
hu hu hu hu 
Wie ben jij 
hu hu hu hu  

Ik nam de metro terug de stad uit 
Thuis naar de deegroller 
Ik voelde me een beetje als een stervende clown 
Maar met een vleugje Rin Tin Tin 
Ik rekte me uit en ik hikte 
Terugkijkend op mijn drukke dag 
Elf uren in de tinnen pan 
God daar moet een andere weg zijn. 

Wie ben jij 
hu hu hu hu 
Wie ben jij 
hu hu hu hu 

Er is een plek waar ik weet dat jij daar liep 
De liefde valt van de bomen 
Mijn hart is als een gebroken kopje 
Ik voel alleen recht op mijn knieën 
Ik stroom uit als een riool gat 
Toch ontvang ik nog steeds je kus 
Hoe kan ik het opnemen tegen een nieuw iemand 
Na zo’n liefde als deze. 

Wie ben jij 
hu hu hu hu 
Wie ben jij 
hu hu hu hu 
 
 

Songtekst ‘Vrienden’ van Marco Borsato 

Vrienden, lieve vrienden 
Laat me weten 
Hoe ik ga 
Vrienden, lieve vrienden 
Laat me weten 
Waar ik sta 
Want soms zie ik het niet 
En soms hoor ik het niet 
En soms kan ik het niet 
Niet alleen 
Vrienden, lieve vrienden 
Wees maar eerlijk 
Tegen mij 
Vrienden, trouwe vrienden 
Je mag best hard zijn 
Voel je vrij 
Want soms zie ik het niet 
En soms kan ik het niet 
En soms wil ik alleen 
Een beetje ruimte om te leren 
Om het zelf te proberen 
En dat kan want jij geeft 
Mij de kans me te bezeren 
Om mezelf te corrigeren 
Maar soms zie ik het niet 
Nee soms kan ik het niet 
Vrienden, lieve vrienden 
Hou me dankbaar 
Hou me blij 
Vrienden, trouwe vrienden 
Wil je… 
 
 
  


