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LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen (met beamer): Lied voor de dienst Opwekking 214 -   
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Lied 906: 1, 6 - God is tegenwoordig 
Bemoediging en Groet 
Kaarsengebed 
Zingen: Lied 600: 1, 2, 3, 4, 5 - Licht, ontloken aan het donker 
Column: Waar ga jij van stralen?  

  Wat was/ is voor jou de hemel op aarde? 
Muziek: Themasong #Licht campagne 
Tieners gaan naar de tienerdienst 
Moment met de kinderen 
Zingen: Projectlied Verander je mee? -> 
Kinderen gaan aan de tafels zitten 
Verhalen uit de gemeente 
Muziek: Wat een dag zal dat zijn 
Lezing uit de Bijbel in Gewone Taal: Matteüs 17: 1-9 
Uitleg 
Orgelspel 
Zingen (met de beamer): Lied 1005 - Zoekend naar licht 
Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader 
Collecten 
1e       KIA Zending: Palestina 
        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 423 - Nu wij uiteengaan 
Zegen 
Amen 
Muziek na de dienst: Kijk omhoog - Nick en Simon 
 

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

10.00 uur    Sixtuskerk - Zin op Zondag -    Thema: Waar ga jij van stralen?      
Voorganger:   Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderlingen:   Sita Terpstra, Anna Ykema 
Diaken:    Lammijna Hanenburg 
Aansteken kaars:  Bregina Hanenburg 
ZoZ commissie:  Vorming & Toerusting    
Organist:   Bouwe Tjallingii 
Koster:    Sipko Vlietstra 
Beamteam:   Jan Willem en Djurretta Glastra van Loon 
 
- Er is kindernevendienst en tienerdienst. 
 

  Deze zondag gaat het over 'Waar ga jij van stralen?' Bijbelverhaal De verheerlijking op de berg, Matteüs 17: 1-9. Het 
  verhaal gaat over: De Heere Jezus gaat met 3 leerlingen een hoge berg op. Hij gaat er anders uitzien, zijn gezicht straalt 
  als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Waar ga jij van stralen? En laat je iemand anders ook stralen? 
 

- Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

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! 



 
  

           
  

 
NL-Doet zaterdag 11 maart -  
9.00 uur tot 14.00 uur - 
Begraafplaats Sexbierum 

 

Kom je helpen? 
    

Wegens groot succes in 2022, gaan we ook dit jaar 
in actie voor een nette en goed onderhouden 
begraafplaats bij de Sixtuskerk. 
 

Op zaterdag 11 maart willen we graag met een 
groep vrijwilligers een aantal klussen op de 
begraafplaats oppakken.  
 

We gaan die dag het volgende doen: 
 

o Klusjes rondom de kerk 
o Schoonmaken hekwerk 
o Verven toegangshekken  
o Grasrand afsteken 
o Schoffelen 

 
Er is altijd wel een klusje dat bij jou past.  
 

We verzorgen natuurlijk voor koffie, thee en een 
lunch!  
 

De begraafplaats is van ons allemaal. Vrolijk 
wordt het nooit, maar stijlvol en netjes kan het 
wel! 
 

Opgave kan bij Liza Zijlstra, tel. 06 - 19826604 
 

 

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

Palestina - Samen bijbellezen opent deuren  
Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is 
christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, 
zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk.  
Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever 
in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een bijbelstudie is haar leven veranderd. De 
bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld.  
 

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 ‘Collecte Voorjaarszending’.  
  
 
Bloemengroet:  
Zondag 26 februari zijn met een hartelijke groet en bemoediging bloemen bezorgd bij de heer Verhoef,  
Rients Westrastrjitte 13 en mevrouw Tsjikke Bierema-Elsma, Jan baron van Echtenstrjitte 24. 
 
 

Volgende week zondag 12 maart is er een bijzondere dienst in onze kerk, die geheel verzorgd 
wordt door It Kwartettekoar, onderleiding van Feike van Tuinen.  
 

Thema: Ien minske makket it ferskil - Eén mens kan z0maar het verschil maken.  
 

Aanvang: 9.30 uur.  
Na afloop is er koffie/thee drinken. 

 
 
Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Matteüs 17:1-9  
 

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia,  
die met Jezus in gesprek waren. 
(Matteüs 17:3)  
 
Mozes en Elia  
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als 
een berg tegenop ziet. Eerder sprak Hij over ‘je kruis  
opnemen’, straks zal Hij vertellen over ‘uit de dood  
opgewekt zijn’. In zijn worstelingen op de berg komen 
Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken.  
Mozes en Elia hebben beiden ervaring met een ‘tijd van 
veertig’. Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van  
veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar  
zelfs veertig jaren in rond.  
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander  
nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. 
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijn-  
ervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn  
kunt overleven. Aan Gods tafel zit je niet alleen.  
(ds. Wim Beekman) 
 
Kernwoorden: berg, luisteren, bidden  
 
Paasgroetenactie 
Deze zondag kun je na de kerkdienst nog een kaart schrijven, 
zodat de gedetineerden een kaartje met Pasen kunnen  
ontvangen. Deze liggen op de tafel bij de uitgang. 
 
 



 
  

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toelichting collecte: Werelddiaconaat: Ghana 
 

Een beter inkomen voor Ghanese boerinnen  
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de 
belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse 
kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van 
de karitéboom, die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal, omdat het proces zo arbeids-
intensief en tijdrovend is. De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt 
voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke 
manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden 
en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.  
 

Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op rekening: 
NL 89 ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie, onder vermelding van ‘Collecte Biddag.  
  

Woensdag 8 maart - Biddag voor gewas en arbeid 
19.30 uur   Sixtuskerk  
Thema:     Ik Ben de ware Wijnstok (Johannes 15:1) 
Voorganger:    Ds. Evert Jan Hefting 
Ouderling:   Pietsje van der Zee 
Diaken:    Wijbren Zijlstra 
Lector:    Loziena Bakker    
Organist:   Gerrit de Vries 
Koster:    Henk Smits 
Beamteam:   Douwina Duin, Philippus Bakker 
 

LITURGIE 
 

Orgelspel 
Zingen: Lied voor de dienst 977: 1, 2, 4 - Ga uit o mens en zoek uw vreugd   
Stilte - Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid met onze partnergemeente Mestlin 
Zingen: Psalm 145: 1, 3 - O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal 
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: Psalm 145: 5 
Kyriegebed 
Zingen: Lied 281: 1, 2, 4, 5 - Wij zoeken hier uw aangezicht 
Schriftlezing uit het Oude Testament: Psalm 80: 9-20 
Zingen: Psalm 80: 4, 6 - Gij hebt een wijnstok uitgegraven 
Evangelielezing: Johannes 15: 1-8 
Zingen: Lied 653: 1, 5 - U kennen uit en tot U leven 
Verkondiging 
Orgelspel 
Zingen: Lied 982 - In de bloembol is de krokus 
Dankgebed en 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  
 

Stil gebed - Onze Vader 
Collecten 
1e       Werelddiaconaat: Ghana 
        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: Lied 245: 1, 3 - ‘k Wil U o God mijn dank betalen 
Zegen 
A: (gezongen) Amen 
 

Liturgisch bloemschikken 
 

Lezen Marcus 6:30-44  
 

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote 
menigte en voelde medelijden met hen, want ze 
waren als schapen zonder herder, en Hij 
onderwees hen langdurig. 
(Marcus 6:34)  
 
Teveel  
In dit verhaal wordt het Jezus allemaal teveel. De 
voortdurende toestroom van mensen, terwijl zijn 
neef en missionaire partner Johannes net 
vermoord is door Herodes. Het liefst wil Hij even 
met rust gelaten worden. Maar tijd om te rouwen 
wordt Hem niet gegund.  
Wat heb jij nodig als het je even teveel wordt? Als 
verdriet en tegenslag je overmannen? Natuurlijk 
rust, maar ook dit: opnieuw zien wat God door 
jou heen wil betekenen voor anderen. Jezus’ hart 
gloeit van medelijden als Hij de menigte ziet. Hun 
blikken herinneren Hem aan zijn roeping als de 
ware koning van Israël. Bij Herodes aan tafel 
wacht de dood, bij Jezus aan tafel het leven en 
voedsel in overvloed. Zijn liefde opent onze blik 
weer voor het leven om ons heen.  
(ds. Pim Brouwer) 
 
Kernwoorden: water, liefde, toekomst  
 


