ZONDAGSBRIEF
Jaargang 5, nummer 22, zondag 14 februari 2021
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:
Ouderling:
Diaken:
Lector:
Organist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Jantsje v.d. Veen
Feike Jan de Vries
Rennie Zijlstra
Gerrit de Vries
Annemieke Zijlstra
Jelle Jukema, Janke Goodijk

❤ Thema: Liefde ❤

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst 792: 1, 3, 4 - Kom, God en schrijf uw eigen naam
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Nederland zingt: Aanvangslied Psalm 118: 1, 9 - Laat ieder’s Heren goedheid prijzen
Bemoediging en Groet
Kyriegebed
Lied 791: 1, 2, 3, 6 - Liefde eenmaal uitgesproken
Gebed om licht van de Heilige Geest
Kindermoment
Lied - Maar kijk eens naar de regenboog
1e Schriftlezing: Genesis: 9: 8-17
Lied 350: 1, 5, 7 - Het water van de grote vloed
2e Schriftlezing: Mattheüs 22: 34-40
Nederland zingt: Lied 838: 1, 4 - O grote God die liefde zijt
Verkondiging
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden - Stil Gebed - Onze Vader
Collecte
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Jeugdwerk (JOP)
NL52ABNA 0414141415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte Jong Protestant januari.
of NL25RABO 03255003 71 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied Lied 425 - Vervuld van Uw zegen
Zegen
Amen
Orgelspel
Bloemengroet: De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar de bewoners van het Thomashuis,
Walburgastrjitte 14 gegaan.
Woensdag 17 februari a.s. is het Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd. Traditiegetrouw houden we dan de
midweekgebeden. Deze zijn online via kerkdienstgemist te volgen. Aanvang 19:00 uur. Liturgie staat op de volgende
bladzijde.
Volgende week zondag 21 februari om 9:30 uur is er een online kerkdienst. Voorganger is ds. Evert Jan Hefting.

Maar kijk eens naar de regenboog
Ze zeggen: als je anders bent,
dan hoor je er niet bij.
Ze doen alsof je niemand bent,
als je niet bent als zij.
Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

Maandag

Ze zeggen: als je anders bent
dan doe je niet normaal.
Ze wijzen naar je kleren
en ze lachen om je taal.

Ze zeggen: als je anders bent
dan kun je beter gaan.
Alsof je nooit geboren bent
dat is toch geen bestaan.

Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

Maar kijk eens naar de regenboog.
Zie jij het soms gebeuren
dat van de zeven kleuren
bijvoorbeeld rood of groen
er één niet mee mag doen?
Nee, de één staat naast de ander
en ze zijn, zoals je ziet,
steeds verbonden met elkander.
Kunnen mensen dat dan niet?

16 februari 19:00 uur

Moderamen

Van veel gemeenteleden hebben we de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage Kerkbalans 2021
binnengekregen. Hartelijk dank!
Voor gemeenteleden die de toezegging nog niet hebben ingeleverd, zou u dit a.u.b. alsnog willen inleveren!

LITURGIE - Midweekgebed 17 februari 2021 Aswoensdag
Thema: Ik ben er voor jou
Voorganger: ds. Evert Jan Hefting
Organist: Gerrit de Vries
Stilte
Aansteken van de kaars
Orgelspel: Ich ruf zur dir, Herr Jesu Christ. Joh. Seb. Bach (1685-1750)
Bemoediging en drempelgebed:
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven. Amen.

Zingen: Lied 537: 1, 2
Korte inleiding op de lezing
Lezing van de schrift: Jesaja 58: 1 – 10
Moment van stilte
Orgelspel: Improvisatie over lied 537
Gebeden en stilte:
voorbede
elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met:
…… zo bidden wij:
Heer, onze Heer,
wij bidden U, verhoor ons.
stilte / stil gebed
‘Onze Vader’
Zingen: Lied 536
Zegenbede:
V:
Moge de Heer ons zegenen en behoeden
G:
Amen

