ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 3, zondag 3 oktober 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 - Zin Op Zondag - Israëlzondag

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Medewerking van:

Ds. Evert Jan Hefting
Tjerk-Jaap Terpstra, Loziena Bakker
Tiede Swart
Annechien Bruinsma, Tea Wolbers
Nely Jukema, Marion Gelok
Gerrit de Vries
Annemieke Teertstra
Douwina Duin, Philippus Bakker

Organist:
Koster:
Beamteam:
o
o

Thema: Samen op aarde

Er is kindernevendienst - De kindernevendienst start in de kerk. Op enig moment gaan de kinderen er
tijdens de dienst uit en mogen de ouders aan het eind van de dienst bij zaal C van de Terskflier ophalen.
Vanmorgen is er ook tienerdienst.

LITURGIE
Orgelspel
Lied voor de dienst - 802: 1, 4, 6
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied Psalm 122: 1, 3
Bemoediging en Groet
Gebed
Lied 868: 1, 5
Gesprek met de kinderen
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Column
Muziek - U2 - Where the streets have no name (vertaling z.o.z.)
Schriftlezing: Genesis 12: 1-9 (Het Boek)
Lied 805
Filmpje - Nes Ammin
Lied 993: 1, 2, 5, 6
Uitleg
Muziek - Jaap Reesema - Alles komt goed
Gedicht - Alleen de liefde overwint
Gebed
Collecte
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498
t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Kerk en Israël
NL25RABO 0325 500 371
t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Zegen - Blessing in Hebrew (vertaling zie hiernaast)

Vertaling: Blessing in Hebrew
Zegening
De Heer zegent, beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede. (2x)
Amen, amen, amen.
De Heer zegent, beschermt jou.
Zijn nabijheid geeft Hij.
Genadig is Hij.
De Heer richt zijn oog op jou
en geeft vrede.
Amen, amen, amen. (2x)
Laat zijn goedheid op jou stralen
meer dan duizend generaties
jouw familie en jouw kind’ren
en hun kind’ren, en hun kind’ren.
Zijn nabijheid, gaat voor jou uit
en komt na jou, en is naast jou,
en rondom jou, binnenin jou,
Hij is met jou, Hij is met jou.
In de ochtend, in de avond,
In jouw komen, en jouw weggaan,
In jouw huilen, in jouw lachen,
Hij is voor jou, Hij is voor jou.
(2x herhaling laatste 3 coupletten)
Amen, amen, amen.

Vertaling: Where the streets have no name
Waar de straten geen namen hebben
Ik wil rennen
Ik wil me verbergen
Ik wil de muren naar beneden halen
Die me binnen houden
Ik wil naar buiten reiken
En de vlam aanraken
Waar de straten geen namen hebben
Ik wil het zonlicht op mijn gezicht voelen
Ik zie de stofwolk verdwijnen
Zonder een spoor
Ik wil schuilen voor de zure regen
Waar de straten geen namen hebben
Waar de straten geen namen hebben
Waar de straten geen namen hebben
We bouwen nog steeds
Dan branden we de liefde af
Branden de liefde af
En wanneer ik daar naar toe ga
Ga ik erheen met jou
Het is alles wat ik kan doen

De stad is overstroomd
En onze liefde verandert in roest
We worden geslagen en weggeblazen door de wind
Vertrapt in het stof
Ik zal je een plek laten zien
Hoog op een woestijn vlak
Waar de straten geen namen hebben
Waar de straten geen namen hebben
We bouwen nog steeds
Dan branden we de liefde af
Branden de liefde af
En wanneer ik daar naar toe ga
Ga ik erheen met jou
Het is alles wat ik kan doen
Onze liefde verandert in roest
We worden geslagen en weggeblazen door de wind
Weggeblazen door de wind
O, en ik zie liefde
Zie onze liefde in roest veranderen
We worden geslagen en weggeblazen door de wind
Weggeblazen door de wind
O, wanneer ik daar naar toe ga
Ga ik erheen met jou
Het is alles wat ik kan doen

Toelichting collecte:
Kerk en Israël verbonden door ontmoeting en dialoog
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom is het nodig om ons te
bezinnen op de Joodse wortels van het christelijke geloof, lessen te trekken uit de joods-christelijke dialoog en
antisemitisme te bestrijden.
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar
buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor vluchtelingen in Israël.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL10 ABNA 0444 444 777, t.n.v. Protestantse Kerk,
o.v.v. ‘Kerk en Israël’.
Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar fam. Jan en Tjitske Kloosterman-Feenstra, Sixtuswei 30 en
mevr. Shamiren Nanno (Korell), Skoalstrjitte 26 gegaan.
Vanmiddag is er om 15:oo uur een doopdienst waarin Benthe Bermon gedoopt wordt. (Liturgie zie volgende blz.)
U bent van harte welkom!
Volgende week zondag 10 oktober wordt in de kerkdienst dhr. Wijbren Zijlstra als diaken bevestigd.

ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 3, zondag 3 oktober 2021

15:00 uur

Terskflier - Doopdienst Benthe Bermon -

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Sita Terpstra
Lammijna Hanenburg
Bouwe Tjallingii
Sipko Vlietstra
Douwina Duin, Philippus Bakker

LITURGIE
Orgelspel
Stilte - consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Aanvangslied Psalm 139: 1, 2
Bemoediging en Groet
Gebed
Vullen van het doopvont door Niek
Benthe wordt binnengebracht tijdens lied 79 - Geroepen om te zingen
Verbonden met vader en moeder
Doopgebed
Doopvragen aan de doopouders
Doop van Benthe
Lied - Alles wordt Nieuw I, 20 - Laat de kind’ren tot mij komen
Overhandiging doopkaars
Overhandiging doopcadeau namens de gemeente
Overhandiging cadeau kindernevendienst
Belofte van de gemeente
Overhandiging doopschijfje
Gedicht
Bijbellezing: Matteüs 5: 1-12
Uitleg en verkondiging
Lied 416: 1, 2, 4 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Gebed
Collecte
1e
Diaconie
NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
2e
Kerk en Israël
NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum
Slotlied - Opwekking 334 - Heer uw licht en uw liefde schijnen
Zegen
Amen

