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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           Sixtuskerk  
Voorganger:   Ds. J. Veltrop, Vianen 
Ouderlingen:   Dirk Jan Volbeda, Jantsje v.d. Veen 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Hulpdiaken:   Nelia Zijlstra 
Lector:    Tjerk-Jaap Terpstra 
Aansteken kaars:  Inge de Vries 
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Auke Swart  
Beamteam:   Douwina Duin en Phillipus Bakker 
Collecten:                 1e KIA Werelddiaconaat  
            Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen  

2e College van kerkrentmeesters 
 
Er is kindernevendienst. 
 
Bloemengroet: De bloemen in de kerk gaan met onze hartelijke groet naar dhr. G. de Vries, Heaerewei 9-A Pb. 
 
Ziekenbericht: Afgelopen week is mevr. E. Metz-Rienks, Hearewei 2 Pb, opgenomen in het MCL, afdeling K kamer 13. 
 
 
 
Agenda:  
Donderdag 20 februari 9.45  uur Koffieochtend  Terskflier 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgie    

Zingen: Lied voor dienst 216 : 1, 2, 3 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met Mestlin 
Zingen: Aanvangslied 68 : 7, 12 
Bemoediging en groet 
Klein Gloria 
Zingen: ELB 410 (tekst z.o.z.) 
Verootmoedingsgebed 
Zingen: Lied 103C : 1, 2, 3 
Genadeverkondiging 
Zingen: Lied 755 : 1, 2 
Wet 
Zingen: Lied 25 : 2 
  
 

Gebed voordat de Bijbel opengaat 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Zingen: ELB 262 
Lezing: Richteren 5 : 1 - 7 NBG 
Zingen: ELB 195 (3x) (tekst z.o.z.) 
Verkondiging: Tekst Richteren 5 : 7 
Orgelimprovisatie over Gezang 473 uitmondend in 
Zingen: Gezang 474 : 1, 2, 3, 7 (tekst z.o.z.) 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk  
zingen Lied 1006 
Collecte 
Zingen: Slotlied 416 : 1, 2, 3, 4 
Zegen 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen voor de Zondagsbrief uiterlijk donderdags 18.00 uur doorgeven 
via e-mail website@pknsexbierumpietersbierum.nl 

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

 

ELB 410 

Jeruzalem, o eeuw’ge gouden stad. 
Stad van het licht, waar iedereen op wacht. 
De gouden zon, de heuvels in het rond, 
de heil’ge stede, stad van Gods verbond. 
 
Jeruzalem, geef dat wij door uw poort 
komen tot u en leven naar Gods woord. 
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan, 
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan. 
 
Jeruzalem, de stad waar liefde woont, 
de plaats waar God in licht en glorie troont: 
geen rouw, geen nood, geen onrust en geen haat – 
breng ons, o Heer, daar waar uw stede staat. 
 
Jeruzalem, ‘k aanschouw met eigen oog 
eens uw contouren aan de hemelboog, 
als ik verlost en horend naar Gods stem 
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem. 
 
  
ELB 195 (3x zingen) 

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met vreugde voort,  
en de bergen en heuv'len juichen rondom hen.  
Alles zingt erbij, zelfs de bomen zijn blij en zij klappen voor hun God.  
En de bomen in het veld zullen klappen voor Hem (3x) 
en wij gaan vrolijk voort. 
 
 

Gezang 473 : 1, 2, 3, 7 

1. Neem mijn leven, laat het Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 

7.  Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
     Gij veracht mijn tranen niet. 
     Maak dat ook in mij uw kracht 
     steeds in zwakheid wordt volbracht. 

 


