
Liturgie voor de eredienst in de Terskflierkerk te Sexbierum op zondag 15 augustus 2021 

 

Orde van Dienst 

Orgelspel  

Lied voor de dienst  837: 1, 4 (orgelspel) - Iedereen zoekt U, jong en oud 

Stilte en consistoriegebed 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaars van verbondenheid met Mestlin 

Aanvangslied                  Psalm 65: 1, 2 - De stilte zingt U toe, o Here 

Bemoediging en Groet 

Gebed 

Nederland Zingt   Lied 146c: 1, 5 - Alles wat adem heeft love de Here 

Profetenlezing  Jesaja 35: 1-10 

Evangelielezing  Markus 7: 31-37 

Nederland Zingt  Lied 534 - Hij die de blinden weer liet zien 

Verkondiging 

Orgelspel 

Lied    608: 1, 3 - De steppe zal bloeien               

Dankgebed en voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 

Collecte   1e Kerk in Actie - Pakistan 
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e College van kerkrentmeesters 
NL25RABO 0325 500 371  t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Slotlied   802: 1, 4, 6 - Door de wereld gaat een woord 

Zegen 

Amen 

Orgelspel 

 



Toelichting collecte Kerk in Actie - Christenen staan sterker in hun geloof in Pakistan 
In Pakistan voelen veel christenen zich kwetsbaar en onzeker. Zij maken deel uit van een 
minderheid. Ook horen ze bij de laagste klasse en daarmee bij de armste bevolkingsgroepen. Veel 
christenen weten bovendien relatief weinig over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen 
met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Samen zorgen zij ervoor dat 
studenten en voorgangers cursussen en trainingen kunnen volgen over discipelschap en 
theologie. Deze cursussen zijn onder meer via internet te volgen. Ieder jaar doen daarnaast 6.000 
tieners mee aan een jongerentraining. Zij zijn in de toekomst het kader van de kerk en staan 
dankzij deze training sterker in hun geloof. 
Bouwt u mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?  

Kijk voor meer informatie op kerkinactie.nl/christeninpakistan 
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op  
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. christen in Pakistan. 

 


