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

 
9:30 uur           Terskflier  

Voorganger:   Ds. E.J. Hefting    
Ouderlingen:   Jantsje v.d. Veen, Sita Terpstra 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
Lector:    Sietske v.d. Ploeg 
Organist:   Gerrit de Vries 
M.m.v.:    Leden van de Sixtuscantorij 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
Collecte:                 Kerk in Actie - Advents- en kerstcollecte 
    College van Kerkrentmeesters  
 
Collecte Advent en Kerst 2020 ‘Geef Licht’ 
Geef licht aan vluchtelingen kinderen in Griekenland 
Juist met Advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God 
licht in het donker, en dat geven wij door. Kerk in Actie vraagt aandacht voor de hachelijke situatie van vluchtelingen-
kinderen in Griekenland. Onze gemeente doet ook mee! 
Maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’. 
 
De kindernevendienst start met het advent- en Kerstproject “Dicht bij het licht”  
Deze zondag is een derde van een blok met vijf verhalen over het licht.  
Alle verhalen verwijzen uiteindelijk naar het verhaal dat we met Kerst  
lezen uit Johannes: Jezus is het licht voor de mensen. 

Op deze zondag staat Jesaja 9:1-6 centraal: God bevrijdt zijn volk en stuurt  
een nieuwe koning. Hij zal voor de mensen als een stralend licht in het donker zijn. 
 
 
 
  Maandag  14 december 20:00 uur  Kerkenraad Terskflier 

 
 
Geef via de collecte-app  
Het is mogelijk om via de smartphone mee te doen met de collecte tijdens de kerkdiensten.  
We werken hiervoor samen met de app van Givt. De Givt-app kunt u gratis downloaden via  
de App Store of Google Play Store. Op de website staat een handleiding voor de app.  
Ook in de Bân & Bining en tijdens de dienst van deze zondag willen we hier aandacht aan besteden. 

Het geven door middel van Givt blijft net als het geven van contant geld of collectebonnen in de “pong” anoniem. 
Via een zendertje, welke in de collectezakken zitten, wordt er verbinding gemaakt met de app, zodat u ook tijdens/na de 
dienst met uw telefoon kunt betalen.  
Kijkt u via kerkdienstgemist.nl dan ziet u onder in het beeld een logo “Geef met GIVT” en volg de instructies. 

Givt wordt ook door heel veel andere goede doelen gebruikt, waardoor u straks ook met de app van Givt, de collectes bij 
u aan de deur kunt betalen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven 
via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

Zondagsbrief staat (veelal vanaf zaterdag) op de website van onze gemeente: www.pknsexbierumpietersbierum.nl 

Liturgie 
Lied voor de dienst 459: 1, 5, 6, 7 
Stilte – Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de kaars van verbondenheid  
 met onze partnergemeente Mestlin 
Aansteken 3e adventskaars 
Aanvangslied Psalm 85: 1, 2 
Bemoediging en Groet 
Gebed 
Lied ‘Geef licht’ - Stef Bos 
Gebed om de opening van het woord 
Schriftlezing: Jesaja 9: 1-6 
Adventsproject kindernevendienst 
 ‘Geef licht’ - filmpje zandtovenaar 
Schriftlezing: Johannes 3: 22-30 
Lied 456A: 1, 7, 8 
Verkondiging 
Orgelspel 
Gebeden - Stil Gebed - Onze Vader 
Slotlied 444 
Zegen 
Amen 
Collecte bij de uitgang 
 
 
 
 
 
 
            
 
  
 

'Geef Licht' - Stef Bos 

Het wordt steeds vroeger donker 
De winter is in zicht 
Alles keert naar binnen 
De gordijnen gaan weer dicht 
De tijd staat op een kruispunt 
Niemand weet waarheen 
De schoonheid is soms ver te zoeken 
De dromer staat alleen 

Geef licht Geef licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 

Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 
En zie de oorlog die maar doorgaat 
Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 
Om het niet te willen zien 

Geef licht Geef licht 
Geef ruimte en geef uitzicht  
Geef wat er vaak niet is 
Geef licht Geef licht 
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 

Ik stak mijn kop onder de grond 
Maar de haan die bleef maar kraaien 
Alsof hij zei je moet iets doen 
Om een verschil te kunnen maken 
Je kunt verdrinken in cynisme 
Alsof het toch niets uit kan halen 
maar in de verte schijnt een ster 
Die de richting kan bepalen 

En Hij geeft licht Geeft licht 
Voor een uitweg uit het donker 
Voor wat er vaak niet is 
Dus geef licht Geef licht  
Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht. 
 
 
 
 
            
 
  
 


