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LITURGIE                                      

Lied voor de dienst - Gods wonderlijke schepping 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Lied 978: 1, 2 - Aan U behoort, o Heer der heren 
Bemoediging en Groet 
Als intro kijken we naar een filmpje van André Kuipers 
Gebed 
Lied - Sing for the Climate, do it now —> zie vertaling tekst achterzijde 
Filmpje - Zandtovenaar tekent de Schepping 
Gedicht - Een hand vol aarde - Guy Dilweg 
We lezen uit de Bijbel: Jesaja 35: 1-7 (vertaling Het Boek) 
Lied - Roos van Jericho gaat bloeien 
Zingen: Lied 608: 1, 3 - De steppe zal bloeien 
Uitleg 
Zingen: Lied - Geef de aarde door in hemelsnaam —> zie tekst achterzijde 
Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
Lied - Een toekomst van hoop - Sela 
Collecten  
1e                  Werelddiaconaat - Myanmar 

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 992 - Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
Zegen 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 
10:00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag     Thema: Geef de aarde door! 
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Loziena Bakker 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Aansteken kaars:  Marije de Witte    
ZoZ commissie:  Janny Dijkstra, Annemieke Teertstra   
Organist:   Bouwe Tjallingii  
Koster:    Sipko Vlietstra   
Beamteam:   Jappie en Maaike Plat 
 
• Er is kindernevendienst (we blijven in de kerk) en tienerdienst. 
 

• Voor de dienst is er koffie/thee drinken met gebak. 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

           
  

Toelichting collecte: 
Kerk in Actie - Werelddiaconaat - Myanmar 

Myanmar: Een volwaardige plek voor mensen met een beperking 
Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de 
allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet 
alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale 
kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen 
bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen. 
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie,  
onder vermelding van ‘Gehandicapten Myanmar’.  
 
 
  Woensdag  7 september  18:00 uur Lekker Ite in de  Terskflier 

         Opgave voor maandag 5 september bij  
Nely Jukema tel. 0517-591143 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

Vertaling Zing voor het klimaat - Doe het nu 
We moeten wakker worden  
We moeten verstandig zijn  
We moeten onze ogen openen  
En doe het nu nu nu  
We willen aan een betere toekomst bouwen 
En moeten we nu al mee beginnen  
 
We zijn op een planeet  
Die heeft een probleem  
We moeten het op te lossen, betrokken raken 
En doe het nu nu nu  
We willen aan een betere toekomst bouwen  
En moeten we daar nu al mee beginnen  
 
Maak het groener  
Maak het schoner  
Maak het duurzaam, maak het snel  
en doe het nu nu nu  
We hebben er behoefte aan een betere 
toekomst op te bouwen  
En daar moeten we nu al mee beginnen  
 
Geen enkele reden om te wachten  
of aarzelen  
We moeten verstandig zijn, accepteer geen 
leugens meer  
En doe het nu nu nu  
We willen aan een betere toekomst bouwen 
En daar moeten we nu al mee beginnen. 
 

Lied: Geef de aarde door, in hemelsnaam 
Tekst: Herman Koetsveld - Melodie: Valerius Gedenckclank 
1626: (Komt nu met zang) 
 
Wij hier bijeen, samen gekomen 
mensen van stem en tegenstem 
dat wij vandaag vol mogen stromen. 
Geestkracht ervaren en met klem 
horen doorleven weten van ‘nu’! 
De aarde roept ons aan 
een nieuwe weg te gaan. 
 
De schepping kreunt, 
kraakt in haar voegen 
drager van leven uitgeput 
zo uit balans, voeden wordt zwoegen: 
wie zal het zijn die haar beschut? 
Wassende waters, droogte en vuur, 
de aarde klaagt ons aan 
om zo niet door te gaan. 
 
In hemelsnaam, zorg voor de aarde 
omkeer van alles, iedereen - 
god’lijke roep van grootse waarde 
toekomst bezieling zo bijeen. 
Mensen voor morgen antwoord vandaag 
de aarde kijkt ons aan: 
wil jij ook op gaan staan? 
 


