ZONDAGSBRIEF
Jaargang 6, nummer 34, zondag 1 mei 2022
Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst!

10:00 uur

Sixtuskerk - Zin op Zondag

Voorganger:
Ouderlingen:
Diaken:
Hulpdiaken:
ZoZ commissie:
Met medewerking van:
Pianist:
Koster:
Beamteam:

Ds. Evert Jan Hefting
Olga Schuiling, Matty de Jager
Marten Kuiken
Dieuwke Goodijk
Janny Dijkstra, Annemieke Teertstra
Joy for People o.l.v. Roelf Postma
Hendrik Talsma
Sipko Vlietstra
Douwina Duin, Philippus Bakker

•

Er is kindernevendienst (we blijven in de kerk) en tienerdienst.

•

Voor de dienst is er koffiedrinken.

LITURGIE

Thema: We hebben allemaal iemand nodig

* Vertaling z.o.z.

Vooraf zingt Joy for People: 1. Glorious - Martha Munizzi *
2. You Say - Lauren Daigle *
Stilte - Consistoriegebed
Welkom en mededelingen
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin
Zingen: Joh. De Heer lied 150: 1, 3 - Welk een vriend is onze Jezus
Joy for People zingt: Votum en Groet van Sela
Gebed
Joy for People zingt als loflied: Psalm 34 - Brooklyn Tabernacle Choir *
Uitleg thema: Filmpje zangeres in metro*
Kindermoment: Filmpje Bert en Ernie - samen het bed opmaken
Kinderen van de kindernevendienst blijven in de kerk, tienerdienst verlaten de kerk
Schriftlezing: Johannes 5: 1-9a - Bijbel in Gewone Taal
Zingen: Lied 534 - Hij die de blinden weer liet zien
Uitleg
Joy for People zingt: 1. Total Praise *
2. Samenwerken (samen met gemeente)
Gebeden
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 838: 1, 2 - O grote God die liefde zijt
Zegen (samenzang met Joy for People)
Na de zegen zingen we samen staande het Wilhelmus - lied 708: 1, 6
Joy for People zingt: My life is in your in hands *

Vertaling: Glorious - Glorieus
Wanneer je in Zijn aanwezigheid komt
En de naam van Jezus verheft
Je hoort de muziek spelen
En je ziet de mensen prijzen
Vergeet gewoon je zorgen
Laat je problemen achter je vallen
Wacht niet nog een minuut
Sta gewoon op en sta op en...
Refrein:
Ga dansen
Zingen springen, springen
Ga schreeuwen
Roep luid en maak zijn glorie groot
Begin je te verheugen en loof Hem
Schreeuw het uit en breng Hem lof
Maak Zijn glorie groot
Ik ben geschapen om Uw lof toe te zingen
Ik ben geschapen om Uw lof groot te maken
Geweldig, ik ben geschapen om Uw lof groot te maken
Vertaling: You Say – U Zegt
Ik blijf vechten tegen stemmen in mijn hoofd die zeggen dat ik niet
genoeg ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit goed genoeg zal zijn
Ben ik meer dan alleen de som van elk hoogtepunt en elk
dieptepunt?
Herinner mij aan wie ik ben, want ik moet het weten (ooh oh)
Refrein:
U zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben
U zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet
En als ik er niet bij hoor, vertelt U me dat ik van U ben
En ik geloof (ik), oh ik geloof (ik)
Wat U van mij zegt (ik)
ik geloof
Het enige wat nu telt is alles wat U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U vind ik mijn identiteit, (ooh oh)
Refrein:
Ik neem alles wat ik heb en leg het nu aan uw voeten
U hebt elke mislukking God
En U zult elke overwinning krijgen (ooh oh)
Refrein:
Vertaling: Psalm 34
Ik zocht de Heer en Hij antwoordde mij
Hij bevrijdde mij van angst
Wie naar Hem opzien stralen van vreugde
Ze zullen niet beschaamd staan.
Ik, arme, riep tot God en Hij hoorde mij
en bevrijdde mij van mijn vijanden.
De Zoon van God waakt over zijn heiligen en bevrijdt ze.
Maak met mij Gods naam groot en prijst hem samen.
Proef en zie dat de Heer goed is.
Gezegend die bij Hem schuilen.
Heb ontzag voor de Heer,
Hij zal je alles geven.
Maak met mij Gods naam groot
en prijst hem samen.
Laten we de Heer dag en nacht prijzen
en wierook voor hem branden (4x)
Prijst zijn naam
en proef en zie dat de Heer goed is
Hij zal je alles geven

Vertaling: Lean on me - Leun op mij
Soms in ons leven hebben we allemaal pijn
We hebben allemaal verdriet
Maar als we wijs zijn
Weten we dat er altijd een morgen is
Refrein:
Leun op me, als je niet sterk bent
En ik zal je vriend zijn
Ik zal je helpen door te gaan
Voor het te lang duurt
Totdat ik iemand nodig heb
Om op te steunen
Alsjeblieft schuif je trots opzij
Als ik dingen heb die je wil lenen
Voor niemand die deze behoeften kan vullen
Die je niet laat zien
Refrein:
Als er een last is die je moet verdragen
Die je niet kan dragen
Ik ben op weg
Ik zal je last delen
Als je me gewoon belt
Dus bel me gewoon broeder, wanneer je hulp nodig hebt
We hebben allemaal iemand nodig om op te steunen
Ik mag dan wel een probleem hebben wat je niet begrijpt
We hebben allemaal iemand nodig om op te steunen
Refrein:
Leun op me...
Vertaling: Total Praise - Totale Lof
Heer, Ik sla zal mijn ogen op naar de heuvels
Ik weet dat mijn hulp van jou komt
Jouw vrede geef je me in de tijd van de storm
Jij bent de bron van mijn kracht.
Jij bent de kracht van mijn leven.
Ik hef mijn handen op en met heel mijn wezen loof ik u.
Amen, Amen, Amen, Amen
Vertaling: My life is in your hands - Mijn leven ligt in jouw handen
Wees niet bezorgd, wees niet bang
Morgen zal er blijdschap zijn, zorgen verdwijnen
Want Jezus zal onze tranen drogen
Is je hart gebroken, hef je handen en zeg:
Refrein:
Ik weet dat ik het kan, ik voel me sterk
Wat ik ook zal tegenkomen op mijn weg,
Mijn leven is in Uw handen
Met Jezus kan ik alles aan
Soms word je op de proef gesteld, je hebt het moeilijk
En niemand van je geliefden is bij je
Weet dat Jezus je tranen zal drogen
Is je hart gebroken, hef je handen en zeg:
Refrein:

Bloemengroet:
De bloemen in de kerk zijn met een hartelijke groet naar mevrouw Minke Jansen-Dijkstra, De Tsjerke-ekers 9 gegaan.

Maandag

2 mei

19:30 uur

Terskflier

Clubkamp 16+

Groepsaccomondatie ’25 Graden Noord’
Drouwenerveen

ZONDAGSBRIEF

Vrijdag 29 april t/m Zondag 1 mei 18.00 uur
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zondag
1 mei
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4 mei Jaargang18:00
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Gezellig
samen
eten
De kookgroep staat graag weer voor je klaar om een
lekkere maaltijd te verzorgen.
Inloop vanaf 17:45 uur
Opgave: tot en met maandag 2 mei bij Jikke Bosma,
tel. 06-19631463

Mededelingen: Ds. Evert Jan Hefting en pastor Martha Kroes hebben van vrijdag 6 mei t/m zondag 15 mei vakantie.

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail
website@pknsexbierumpietersbierum.nl
De kerkdienst bekijken is mogelijk via: www.kerkdienstgemist.nl (live of naderhand).
Zondagsbrief staat (veelal vanaf vrijdag) op de website www.pknsexbierumpietersbierum.nl

