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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 218: 1, 2, 4, 5 - Dank U voor deze nieuwe morgen 
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestin 
Zingen: Aanvangslied psalm 66: 1, 2 - Breek, aarde, uit in jubelzangen 
Bemoediging en Groet 
Zingen: Psalm 66: 3 
Gebed van inkeer 
Zingen: Loflied 871 - Jezus zal heersen waar de zon 
Vieren met kinderen 
- Zingen: Verhalen die schijnen 
- Moment met de kinderen 
- Kinderen gaan naar de kindernevendienst 
Eerste lezing: Jesaja 62: 1-5 
Zingen: Lied 146a: 1, 2 - Laat ons nu vrolijk zingen 
Tweede lezing: Johannes 2: 1-11 
Zingen: Lied 791: 1, 2, 3, 5 - Liefde, eenmaal uitgesproken 
Preek 
Muziek: One love - Bob Marley -> vertaling z.o.z. 
Gedenken overleden gemeentelid 
Zingen: Liet 416: 1, 2, 4 - Hear, wês mei ús oant in oare kear 
Gebeden 
Collecten 
1e       Diaconie 
        NL20RABO 0325 502 498 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
2e      Protestantse Kerk 
        NL25RABO 0325 500 371 t.n.v. Prot. gemeente Sexbierum-Pietersbierum 
Zingen: Slotlied 793 - Bron van liefde, licht en leven 
Zegen - Amen 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

9.30 uur    Sixtuskerk         
Voorganger:   Pastor Martha Kroes 
Ouderlingen:   Anna Ykema, Matty de Jager 
Diaken:    Feike Jan de Vries 
Aansteken kaars:  Ynke Petra Krijgsman 
Lector:    Jan/Aukje van der Schaaf 
Organist:   Eisje Wissmann 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Jouke en Sijtse Kloosterman 
  
- er is kindernevendienst. 
- na afloop van de dienst is er koffie/thee of fris drinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

           
  

 

Toelichting collecte: Protestantse Kerk 

Ondersteuning gemeenten  
Binnen de Protestantse Kerk zijn tienduizenden vrijwilligers actief, zowel vrijwillig als betaald. Hun werk vindt plaats  
op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer.  
Het is verantwoordelijk werk. Daarom is het belangrijk dat werkers in de kerk goed zijn toegerust voor hun taak. De 
Protestantse Kerk voorziet hierin met een vernieuwd trainingsaanbod. Hiermee kunnen vrijwilligers en professionals  
hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen.  

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL10 ABNA 0444 444 777 ten name van Protestante Kerk, onder vermelding van  
‘Collecte Ondersteuning gemeenten januari’.  
 
 
Bloemengroet:  
Zondag 8 januari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij het echtpaar Douwe en Baukje de 
Jong-Mollema, De Tsjerke-ekers 4. 
 
 
  Maandag 16 januari 20.00 uur Kerkenraad  Terskflier 
  Donderdag 19 januari   9.45 uur Koffieochtend  Terskflier 
   
 
 
Volgende week zondag 22 januari vieren we samen het Heilig Avondmaal. 
 
 
Vertaling songtekst - One love - Bob Marley  
 
Eén liefde, één hart, 
laten we bij elkaar komen en ons goed voelen 
 

Hoor de kinderen huilen (één liefde) 
Hoor de kinderen huilen (één hart) 
ze zeggen: dank en prijs de Heer, en ik zal me goed voelen, 
ze zeggen: laten we bij elkaar komen en we zullen ons goed voelen 
 

Laten ze alle vuile opmerkingen achter zich laten (één liefde) 
Er is één vraag die ik dolgraag wil stellen: (één hart) 
is er een plaats voor zondaren zonder hoop 
die de mensheid pijn hebben gedaan  
alleen om hun eigen ideeën hoog te houden? 
 

Eén liefde, hoe zit het met dat ene hart? 
Hoe zit het daar mee, mensen, 
laten we bij elkaar komen en ons goed voelen 
Zoals het in het begin was (één liefde) 
zo zal het aan het einde zijn (één hart) 
 

Oké! Dank en prijs de Heer en ik zal me goed voelen 
Laten we bij elkaar komen en ons goed voelen. 
Nog één ding: laten we bij elkaar komen 
en vechten tegen dit ‘heilige’ Armageddon (één liefde) 
zodat wanneer de Mens komt er geen ondergang zal zijn (één lied) 
 

Heb mededogen met degenen voor wie de kansen kleiner worden: 
er is geen plek om je te verstoppen voor de Vader van de Schepping, 
zeggend: één liefde, maar hoe zit het met dat ene hart? (één hart) 
Hoe zit het daarmee, laten we bij elkaar komen en ons goed voelen 
Ik pleit ervoor bij de mensheid, (één liefde) oh, Heer! (één hart) 
Dank en prijs de Heer en ik zal me goed voelen 
Laten we bij elkaar komen en ons goed voelen 

 


