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LITURGIE 
 

Lied voor de dienst: Hef je hoofd omhoog - Nederland Zingt 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestin 
Aanvangslied: Zoekt eerst het koninkrijk van God - Nederland Zingt 
Votum en Groet 
Gebed  
Uitleg thema: Column 
Lied: Ik bouw op U - Nederland Zingt 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
Schriftlezing: Nehemia 3: 33 - 4: 3 (BGT) 
Jenga spel met kinderen/gemeenteleden  
Kinderlied: Nehemia - Elly & Rikkert 
Luister naar Stef Bos - lied van Job 
Korte overdenking 
Gezang 221 - Zo vriendelijk en veilig als het licht 
Dank en voorbeden 
Onder het collecteren luisteren naar Lady Gaga - Million Reasons -> vertaling z.o.z. 

Collecten 
1e       Diaconie 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Missionair Werk 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Zingen: Slotlied Opwekking 769 - Bouw Uw Koninkrijk -> 
Zegen - Amen en vervolgens zingen Ga met God 
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 Allen van harte welkom en een hele goede en gezegende dienst toegewenst! 
 

10.00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag                           Thema : Goede dingen kosten tijd  
Voorganger:   Mevrouw Lammie de Vries 
Ouderlingen:   Jan Bruinsma, Anna Ykema 
Diaken:    Jelle Jukema 
ZoZ commissie:  Janny Dijkstra, Theadora Vlietstra   
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 
- er is kindernevendienst. 
- voor de dienst is er koffie/thee of fris drinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 
 

 
 

Toelichting collecte: Missionair Werk 

Een kerk van betekenis  
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren.  
Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de  
samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door  
hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie.  
De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten  
een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen  
inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.  

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk, onder vermelding van ‘Collecte Missionair Werk januari’.  
 

Opwekking 769 - Bouw Uw Koninkrijk 
Kom, vestig uw gezag; 
wees Koning in ons hart. 
Herstel uw beeld in ons; 
onthul uw doel met ons. 
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw; 
een laaiend vuur in onze ziel. 
Stort uw Geest uit, laat uw kracht weer zien. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, maak ons sterk in U. 

Wij dorsten naar uw rijk 
en uw gerechtigheid. 
U schakelt ons nu in 
en geeft ons leven zin: 
gevangen harten worden vrij, 
verslagen mensen troosten wij; 
zelfs de blinden zien uw heerschappij. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer ons gebed en kom! 

- Refrein - 
Bouw uw koninkrijk. 
Zet het kwaad te kijk. 
Toon uw sterke hand. 
Vul uw kerk met vuur. 
Win dit volk terug. 
Heer, dat bidden wij 
tot uw koninkrijk verschijnt. 

Uw ongetemde kracht 
verslaat de helse macht. 
Uw ongekende pracht 
vernieuwt en sterkt ons hart. 
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt; 
leer 0ns te doen wat U ons vraagt, 
vol van Jezus’ liefde en zijn kracht. 
Wij zijn uw kerk. 
Heer, doe uw werk door ons. 

- 2x Refrein - 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 1 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Jan Kloosterman, 
Sixtuswei 30 en het echtpaar Auke en Anneke Swart-Tanja, Frjentsjerterdyk 7. 
 
 
  Maandag   9 januari 19.00 uur Moderamen    Terskflier 
  Dinsdag 10 januari   9.30 uur Rondom het Woord   Terskflier 

Kopij B&B 16.9 

  Vrijdag  13 januari 20.00 uur Donateursavond Jeugdclubs 16-  It Waed 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: Miljoen Redenen - Lady Gaga 
Je geeft me een miljoen redenen 
Om je te laten gaan 
Je geeft me een miljoen redenen 
Om uit de show te stappen 

Je geeft me een miljoen redenen 
Geeft me een miljoen redenen 
Geeft me een miljoen redenen 
Ongeveer een miljoen redenen 

Als ik een snelweg had 
Dan zou ik naar de heuvels rennen 
Als je een droge weg kon vinden 
Zou ik voor altijd stil zijn 

Maar je geeft me een miljoen redenen 
Geeft me een miljoen redenen 
Geeft me een miljoen redenen 
Ongeveer een miljoen redenen 

- Refrein - 
Ik buig om te bidden 
Ik probeer het slechtste er beter uit te doen zien 
Koning, toon me de weg 
Om door al dit versleten leer te snijden 
Ik heb honderd miljoen redenen om weg te lopen 
Maar liefje, ik heb slechts één, één goede nodig om te blijven 

 

Hoofd vast in een cyclus 
Ik kijk weg en ik staar 
Het is alsof ik gestopt ben met ademen 
Maar volledig bewust 

Omdat je me een miljoen redenen geeft 
Een miljoen redenen geeft 
Een miljoen redenen geeft 
Ongeveer een miljoen redenen 

En als je iets zegt 
Dat je misschien zelfs meent 
Is het moeilijk om te achterhalen 
Welke delen ik moet geloven 

Omdat je me een miljoen redenen geeft 
Een miljoen redenen geeft 
Een miljoen redenen geeft 
Ongeveer een miljoen redenen 

- Refrein - 

Oh liefje, ik bloed, bloed 
Kun je me niet geven wat ik nodig heb, nodig heb? 
Elk gebroken hart maakt het moeilijk om er moed in te houden 
Maar liefje, ik heb gewoon één, één goede 
Eén goede, één goede, één goede, één goede, één goede 
  
- Refein -  
 


