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LITURGIE                                                                                                                                          

Orgelspel 
New Sound zingt Mei-inoar yn Jezus Namme 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied Psalm 81: 1, 2, 3, 4 - Jubel God ter eer 
Bemoediging en Groet 
Kyriegebed 
New Sound: Loflied - Op U alleen 
Kinderblokje 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
New Sound: Kom tot de Vader - als gebed om de opening van Gods Woord 
Lezing uit Oude Testament: Exodus 15: 1-11 (переклад задня сторона 
Zingen: Lied 169: 1, 2, 5 - De koning van Egypteland 
Evangelielezing: Johannes 20: 19-31 (переклад задня сторона 
Zingen: Lied 620: 6 t/m 12 - Licht, ontloken aan het donker  
Verkondiging 
New Sound: Vrede zij U 
Gebeden: Voorbeden (voorganger) en aansluitend gezongen dankgebed door New Sound: Kijk om je heen 
Collecten  
1e                  Diaconie 

NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e Kerkrentmeesters 

NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 

Zingen: Slotlied 655 - Zing voor de Heer een nieuw gezang 
Zegen in het Oekraïens via Youtube 
New Sound: Anthem for the world (met trompet) vertaling achterkant 

 
• Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van een kopje koffie. 
• Після церковної служби є можливість зустрітися за чашкою кави 
 
 
 
 
 
            

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
9:30 uur    Sixtuskerk    
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Anna Ykema 
Diaken:    Tiede Swart 
Aansteken kaars:  Ane-Jan/Pien Jukema    
Lector:    Loziena Bakker   
Organist:   Gerrit de Vries 
Met medewerking van: New Sound o.l.v. Trudy Baard 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jelle Jukema, Janke Goodijk 
 
• Er is kindernevendienst. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 

 



 
 
Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Thea Visbeek-Klaver, Adelenstrjitte 30 gegaan.  
En er zijn attenties bezorgd bij  
 
Tijdens de kerkdienst van Paaszondag waren er twee liederen ‘You Say en Jesus Paid it all’ te horen in een Oekraïense versie.  
De Nederlandse vertaling van deze teksten zijn op de digitale zondagsbrief van 17 april gezet en is terug te vinden op de 
website. 
 
Volgende week zondag 1 mei is er om 10.00 uur een Zin op Zondag dienst. Vanaf 9.30 uur is er koffie/theedrinken.  
Het thema is: We hebben allemaal iemand nodig. Met medewerking van gospelkoor Joy for People. 
 
  Maandag 25 april  20.00 uur       Kerkenraad               Terskflier 

  Vrijdag 29 april t/m zondag 1 mei 18.00 uur        Clubkamp 16+            Groepsaccomondatie ’25 Graden Noord’ 
                 Drouwenerveen 

  Woensdag 4 mei  18:00 uur       Gezellig samen eten   Terskflier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertaling Anthem for the world - Overal op aard 
Over de hele wereld 
Ik hoor duizend verschillende stemmen zingen 
Over de hele wereld 
Het wordt elke dag sterker 
 

Als we samen konden tekenen 
Het lied zou voor altijd duren 
Zing een volkslied voor de wereld, de stemmen stijgen 
Laat de wereld zien dat er een weg is 
 

Over de hele wereld 
Ik hoor duizend verschillende stemmen zingen 
Over de hele wereld 
Het wordt elke dag sterker 
 

Als we samen konden tekenen 
Het lied zou voor altijd duren 
Zing een volkslied voor de wereld, de stemmen stijgen 
Laat de wereld zien dat er een weg is 
Zing een volkslied voor de wereld, de stemmen stijgen 
Laat de wereld zien dat er een manier is 

Вихід 15: 1-11 
1Тоді Мойсей і сини Ізраїля заспівали ось цю пісню Богові. Вони 
скандували, виголошуючи: Заспіваймо Господу, бо Він велично 
прославився, — коня і вершника скинув у море. 2Він — Помічник і 
Покровитель, Він став для мене Порятунком. Це — мій Бог, і я 
прославлю Його, Він — Бог мого батька, тож звеличу 
Його. 3Господь — Він Той, Хто нищить війни, Господь — Ім’я 
Його. 4Колісниці фараона і його військо Він кинув у море, вибраних 
вершників, начальників варти, Він потопив у Червоному 
морі. 5Морем покрив їх, — вони поринули в глибину, мов 
камінь. 6Твоя правиця, Господи, прославилася силою, — Твоя права 
рука, Господи, розгромила ворогів, 7і величчю Своєї слави Ти 
знищив супротивників. Ти послав Свій гнів, і він їх пожер, як 
стерню, 8і від духа Твого гніву розступилася вода. Застигли води, 
наче стіна, — застигли хвилі посеред моря. 9Ворог сказав: Кинуся й 
наздожену, розділю здобич, наповню свою душу, знищу своїм 
мечем, — рука моя пануватиме. 10А Ти послав Свого Духа, і покрило 
їх море, вони потонули, наче свинець у глибокій воді. 11Хто поміж 
богами подібний до Тебе, Господи? О, прославлений між святими, 
дивовижний у славі! Ти, Котрий твориш чудеса, хто подібний до 
Тебе? 

Івана 20: 19-31 
ІСУС З’ЯВЛЯЄТЬСЯ СВОЇМ УЧНЯМ 
19Того ж першого дня тижня, пізньої пори, коли двері, де зібралися 
[Його] учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, 
став посередині й каже їм: Мир вам! 20 Промовивши це, показав їм 
руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. 21Тоді Ісус знову 
сказав їм: Мир вам! Як послав Мене Отець, — і Я посилаю вас! 
22Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа! 
23Кому простите гріхи, — будуть прощені їм; кому затримаєте, — 
будуть затримані. 24Хома, один із дванадцятьох, званий Близнюком, 
не був з ними, коли прийшов Ісус.25Тож інші учні розповідали йому: 
Ми бачили Господа! Та він сказав їм: Поки не побачу на Його руках 
ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу 
своєї руки в Його бік, — не повірю! 26Через вісім днів знову були 
всередині будинку Його учні, і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь 
замкнені двері та став посередині й сказав: Мир вам! 27Потім каже 
Хомі: Поклади сюди свій палець, поглянь на Мої руки, простягни 
свою руку і доторкнися до Мого боку, — і не будь невіруючий, але 
віруючий! 28У відповідь Хома сказав Йому: Господь мій і Бог мій! 
29Каже йому Ісус: Тому що ти побачив Мене, ти повірив? Блаженні ті, 
які не бачили, а повірили! 
МЕТА НАПИСАННЯ ЦІЄЇ КНИГИ 
30Багато інших чудес зробив Ісус перед Своїми учнями, які не 
записані в цій книзі. 31А це було написане, щоб ви повірили, що Ісус є 
Христос, Син Божий, і щоб вірячи, життя мали ви в Його Ім’я. 


