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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 542 - God roept de mens op weg te gaan 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Aanvangslied psalm 91: 1, 5 - Heil hem wien God een plaats bereidt 
Bemoediging en Groet 
Zingen: psalm 91: 7 
Kyriegebed 
Zingen: Lied 413: 3 - Grote God, wij loven U 
Moment met de kinderen 
Zingen: Projectlied Verander je mee? -> 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Lezing uit de Oude Testament: Deuteronomium 28: 1-10 
Zingen: psalm 81: 7, 8, 9, 11 - Luister, welk bevel 
Evangelielezing: Lucas 4: 1-13 
Muziek: Niet van deze wereld - Stef Bos 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 538: 1, 4 - Een mens te zijn op aarde 
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecten 
1e       KIA Zending: Zambia 
        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 416 Frysk - Hear, wês mei ús oant in oare kear 
Zegen 
Amen 
 

 

 

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

9.30 uur    Sixtuskerk         
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Richard de Vries 
Diaken:    Tiede Swart 
Aansteken kaars:  Inge de Vries 
Lector:    Ane/Nely Jukema  
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 

Beamteam:   Jouke en Sijtse Kloosterman 
 
- De kindernevendienst start deze zondag met het Veertigdagentijd en Paasproject 'Verander je mee?'.  
  Op weg naar Pasen vieren we dat dingen kunnen veranderen; in je eigen leven, voor de mensen om je heen, in de    
  wereld. Elke week komt dit via een deelthema voorbij.   
 

  Vandaag gaat het over 'Waar zeg je nee tegen?' Het verhaal gaat over; De Heere Jezus is 40 dagen en 40 nachten in   
  de woestijn. Hij wordt op de proef gesteld, maar geeft niet toe. Wordt jij wel eens op de proef gesteld en wat doe je dan? 
 

- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken.  

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Projectlied Verander je mee?  
Melodie: lied 536 
 

Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven. 
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 

Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 



 
  

           
  

Veertigdagentijd: Uit liefde voor jou  
 
Toelichting collecte: KIA Zending: Zambia  
 

Zambia - Maatjes voor gezinnen zonder ouders  
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd.  
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook 
overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen 
om te kijken. Kerkleiders en maatjes worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘40dagentijdcollecte februari’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 19 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Martin van der Ban, 
Skoalstrjitte 3 en mevrouw Hotske Goodijk-Viersma, Frjentsjerterein 21. 
 
 
  Maandag 27 februari 19.30 uur Diaconie Terskflier 
  Woensdag   1 maart 18.00 uur Lekker Ite Terskflier 
        Opgave bij Nely Jukema, tel. 0517-591143 
 

      1 maart 19.30 uur Filmavond Terskflier 
        We gaan dan kijken naar de film “Le Fils de l’ Autre”  
        Zie op de website voor meer info en trailer. 
 
Volgende week zondag 5 maart is er een Zin op Zondag dienst om 10.00 uur in de Sixtuskerk. 
Thema: Waar ga jij van stralen? 
Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar! 
 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Matteüs 4: 1-11 
 

Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, 
vereer alleen Hem.’ 
(Matteüs 4:10b) 
 
De lange weg 
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus 
onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het  
kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor  
dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan 
(vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing 
voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat,  
om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon 
is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen 
door de verleider te aanbidden. Jezus dienst niet de 
duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar 
de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de 
middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien 
dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle oplossingen 
of bevredigingen van onze behoeften. Trouw zijn aan 
God en aan elkaar is de lange weg. 
(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
Kernwoorden: verleiding en beproeving, 
vergezichten 
 
De foto’s van het liturgisch bloemschikken in de  
40-dagentijd en Pasen staat in het fotoalbum op de website. 
 
 

https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/filmavond__e2_80_9cle_fils_de_l_e2_80_99autre_e2_80_9d_1_1
https://www.pknsexbierumpietersbierum.nl/fotoAlbum.aspx?lIntNavId=19594&lIntAlbumId=14366


 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen voor de Zondagsbrief graag uiterlijk donderdags voor 18:00 uur doorgeven via e-mail 
website@pknsexbierumpietersbierum.nl 
 

Als je wekelijkse de zondagsbrief via e-mail wilt ontvangen, dan kun je zich daarvoor inschrijven. 
Aanmelden kan 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  

LITURGIE  Midweekgebed woensdag 1 maart - 19.00 uur 
 

Thema:  Ik Ben het Licht der Wereld (Johannes 8:12) - Geloven is samen WERKEN 

Voorganger:  Siepy Wielenga 
Organist:  Gerrit de Vries 
 

Stilte 
Aansteken van de kaars 
Orgelspel 
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: Lied 653: 1, 4 - U kennen, uit en tot U leven 
Korte inleiding op de lezing 
Lezing van de schrift: Johannes 8: 12 - 18 
Moment van stilte 
Orgelspel: Improvisatie over lied 653 
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 
Zingen: Lied 601 - Licht dat ons aanstoot in de morgen 
Zegenbede: 
  V: Moge de Heer ons zegenen en behoeden 
  A:  (gezongen) Amen 
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