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 Jaargang 6, nummer 29, zondag 3 april 2022 
     5e zondag van de veertigdagentijd 

                                                                                    
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 

 
9:30 uur    Sixtuskerk - Zin Op Zondag   Thema: Wij hebben een droom... 
Voorganger:   Pastor Martha Kroes 
Ouderlingen:   Jan van der Schaaf, Loziena Bakker 
Diaken:    Ane/Klarinda de Witte 
ZoZ commissie:  Jeugdclubs  
Met medewerking van: Band Red Suits    
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
• Er is kindernevendienst (blijven in de kerk). 

 

• In deze dienst nemen we afscheid van koster Auke Swart.  
 

• Na afloop van de kerkdienst is er koffiedrinken. 
 

• De tekst van de liederen staan op de volgende bladzijden. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LITURGIE                                                                                                                                          

Muziek voor de dienst: - Worship You - Laat het feest zijn in de huizen 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Openingslied - Bijeengeroepen uit onze huizen  
Openingswoorden 
Inleiding op het thema 
Gebed 
Praise - Groot bent U Heer 
Kinderen in het midden 
40dagenproject: Ben je klaar voor het feest? 
Projectlied 5e couplet 
Bijbellezing: Jesaja 65:17-25 (BGT) 
Zingen: Lied - God van Licht 
Interactief dromen 
Muziek - Tienduizend redenen - Genade zo oneindig groot 
Hardop dromen 
Toespraak I have a dream – Yolanda King, kleindochter ds. Martin Luther King 
Geloven in dromen 
Gedicht - Dromen met de hand aan de ploeg 
Dromen van kinderen 
Muziek - Ik wil juichen voor U 
Gebed 
Collecten  
1e                  Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Moldavië 

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 418 - Leve het leven 
Zegen 
Amen 
Muziek – God maakt vrij 
 

Een slinger van verhalen 
projectlied Veertigdagentijd 2022  
Kind op Zondag 
 
Elke zondag: 
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat: 
dat God zijn volk bevrijdt. 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
5. Zet nu je beste beentje voor. 
De Wijsheid spreekt ons aan, 
en wie haar wijze woorden hoort 
die weet waar hij moet gaan. 
Refrein 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingslied - Bijeengeroepen uit onze huizen  
1. Bijeengeroepen uit onze huizen 
elk met een eigen levenslied, 
zijn wij gekomen om weer te dromen 
van wat God in ons mensen ziet. 
Wij willen zingen van alle dingen, 
roepen uit donker, roepen om leven, 
roepen om licht om Gods woorden te zien. 
God zal ons horen., Hij schenkt het leven. 
Hij zal ons vragen antwoord te geven, 
samen te leven in zijn gloria. 

2. Bijeengeroepen, woord in ons midden, 
samen zijn wij hier in Gods huis. 
Kleinen en groten, niemand verstoten: 
voor wie God zoekt is hier een thuis. 
Bidden en danken, stilte en klanken, 
met elkaar delen, één zijn met velen 
en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
Jong en oud samen zingen nu ‘amen’. 
God in ons midden, verhoor ons bidden. 
Heel uw gemeente zingt: Hallelujah! 
 
Samenzang - God van Licht  
In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
 

In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 
 

Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee (2x) 
 

God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 
 

U schijnt feller dan de sterren ] 4x 
Heer, U leidt ons door de storm ] 4x 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont (4x) 
 

Slotlied - Leve het leven 
1. Leve het leven: meer dan slaafs bestaan; 
in het licht geheven, uit de dood vandaan, 
vieren wij de dromen aan ons doorverteld 
dat de dag zal komen van verstoord geweld. 
Leve het leven: ’t uur van vrijheid slaat. 
Leve het lieve leven dat de dood weerstaat. 
 

2. Leve wie treuren, arm en klein van geest. 
’t Staat nu te gebeuren dat de pijn geneest 
van wie werd geslagen, vervolgd en onderdrukt. 
Na de nacht zal ’t dagen: opstanding gelukt! 
Lang zal hij leven die verrijz’nis vindt. 
Leve lang het leven, dat vandaag begint! 
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Worship You 
I want to worship You. I want to honour You 
In all I do. I’ll worship You. 
My heart is filled with fire. And it’s a great desire 
To follow you. In all the things I do.  
 

I will sing, about the love You bring 
I’ll rejoice, with a joyful noise 
Draw me near, it’s You I ‘d love to hear. 
In all I do. I will worship You 
 

You're my Rock and my Deliverer 
You're my strength in You I put my trust 
You're my Shield, Fortress of my salvation. 
In all I do I will worship You 
 
Laat het feest zijn in de huizen 
Laat het feest zijn in de huizen, 
mensen dansen op de straat, 
als het onrecht buigt voor Jezus 
en het volk weer bidden gaat. 
  
In de bergen, door de dalen, 
hoor ons loflied overal, 
in de hemel en op aarde, 
als uw glorie komen zal. 
  
Laat uw licht zien in het duister, 
als wij buigen voor het kruis. 
Laat uw heerlijkheid verschijnen 
in de wereld, in ons huis. 
 
Groot bent u, Heer 
(Great are you lord – All sons and Daughters) 
U bent goed, liefdevol. 
U brengt licht in het duister. 
U geeft hoop, U herstelt  
ieder hart dat is gebroken           
Groot bent U, Heer. 
 

‘t Is Uw Geest die ons vult. 
Dus wij prijzen Uw naam. 
Wij prijzen Uw naam. 
‘t Is Uw Geest die ons vult. 
Dus wij prijzen Uw naam, alleen Uw naam  
 

De aarde juicht en prijst Zijn naam 
Ons hart roept uit, wat dood was leeft 
Groot bent U, Heer 
 
Tienduizend redenen 
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt.  
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
 

Genade zo oneindig groot 
Genade, zo oneindig groot dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan 'k zien. 
 

Genade die mij heeft geleerd te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - dat God mij nooit verlaat. 
 

Door Uw genade ben ik vrij. Oh God , mijn redder. Kom woon in mij 
U gaf U zelf tot in de dood. Genade, zo oneindig groot. 
 

Want Jezus droeg mijn zondelast en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast en brengt mij veilig thuis. 
 

Door Uw genade ben ik vrij… 
 

Als ik daar in zijn heerlijkheid mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid dat ik genade vond. 
 

Door Uw genade ben ik vrij… 
 
Ik wil juichen voor U 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, mijn hart is vol ontzag. 
Ik erken: U, Heer, bent God en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U, wat ik ook denk of voel. 
 

En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 

Want de Heer is goed. Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en Zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
God maakt vrij 
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan.  
 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt, 
eng'len buigen neer, uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op uw vleugels mee. Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij.   
In die hoop leven wij. 
 

Ons verdriet wordt een lied.   
God maakt vrij, God maakt vrij. 
 



 

Toelichting collecte Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Moldavië 

Kinderen en ouderen worden gezien  
Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en 
krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie 
Bethania krijgen ze dat wel. Kwetsbare kinderen worden na schooltijd opgevangen en krijgen eten en drinken en hulp bij 
hun huiswerk. Ouderen kunnen in de opvangcentra terecht voor een gezonde maaltijd, gezamenlijke activiteiten en 
basisvoorzieningen zoals een douche.  

Meer lezen kerkinactie.nl/40dagentijd  

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op rekening: NL89 ABNA 0457457457 ten name van Kerk in Actie, onder 
vermelding van ‘projectnummer W-015101’. 
 

Bloemengroet:  
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevr. Miranda Bergsma-Ammerlaan, Alde Buorren 3 gegaan. 
 
 
Vastenactie 2022 - Alles komt goed?!  
Opdracht week 5: Drink een week geen alcohol of als je geen alcohol drinkt, drink dan geen frisdrank, sap of limonade,  
maar water en thee. Voor iedere dag dat je daaraan houdt, doe je 2 euro in het spaardoosje. 
 
 
  Maandag  4 april  19.30 uur Pastoraat  Terskflier 
  Dinsdag 5 april  20.00 uur Diaconie  Terskflier 
   

Woensdag 6 april  18:00 uur Gezellig samen eten Terskflier 

        De kookgroep staat graag weer voor je klaar om een 
lekkere maaltijd te verzorgen. 
Inloop vanaf 17.45 uur 
Opgave: tot en met maandag 4 april bij Jikke Bosma, 
   tel. 06-19631463 

  Zaterdag 9 april    9:00 uur Ophalen oudpapier jeugdclubs 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        

 
 
 

   

     

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE - Midweekgebed - woensdag 6 april - 19:00 uur 
Thema: Sporen naar de toekomst - God zorgt voor ons 
Voorganger: Olga Schuiling 
Organist: Gerrit de Vries 
 
Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel: Straf mich nicht in deinen Zorn 
                   Max Reger (1873-1916) 
Bemoediging en drempelgebed: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden 
G:  en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
Zingen: 981 - Zolang er mensen zijn op aarde 
Korte inleiding op de lezing: uit het tijdschrift Petrus 
Lezing van de schrift: Matteüs 6: 24-34 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over lied 981 
 
 

Gebeden en stilte: 
voorbeden 

elke gebedsintentie wordt door de voorganger besloten met: 
…… zo bidden wij …….., 

                 waarop wij allen zingend bidden: 
Heer, onze Heer,  
wij bidden U, verhoor ons. 

Stilte / Stil gebed 
Onze Vader, gezamenlijk gebeden 
Zingen: Lied 913 - Wat de toekomst brengen moge 
Zegenbede: 
V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
G:  Amen 
 

Wij zijn blij dat we na 2 jaar het paasontbijt weer kunnen organiseren! 

Met elkaar als gemeenteleden de Paaszondag op 17 april feestelijk beginnen. 
Om 8.30 uur staat er een ontbijtbuffet voor je klaar in de Terskflier. Iedereen is van harte welkom! 

Wel graag van tevoren even aanmelden. Dit kan per mail naar: siccoenpien@gmail.com  
onder vermelding van je naam en het aantal personen.  
Het mag ook via een briefje in de brievenbus bij Marieke Alkema, van Hearsoltestrjitte 25. 

Annechien, Marieke en Pien 
 


