Gebeden
Afkondiging van de collecte: ‘Het rode Kruis’
Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona
in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen?
Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst
Muziekfilmpje: Liefste Lied 2,15:1, 2 en 3

Zondag 19 april 2020
9.30 uur

Beloken Pasen
Thema: ‘Vrede zij u’
Johannes 20: 19-29

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Zegen
Na de dienst is er orgelspel
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M.m.v.
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Organist Eelke Zijlstra uit IJlst
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Gaastmeer,
Jutrijp-Hommerts, Oosthem-Abbega-Folsgare, Oudega e.o.
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Welkom

Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet
bij toen Jezus kwam. 25Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan
voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’

Paaskaars wordt aangestoken

Muziekfilmpje: Lied 644: 1, 2, 3 en 4

Bericht van overlijden

Bijbellezing: Johannes 20: 26-29

Muziekfilmpje: Lied 150a: 1, 2, 3 en 4
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Voor de dienst is er Orgelspel
Voorgangers komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

Votum en Groet
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw is - in tijd en eeuwigheid
Allen: En die het werk van zijn hand niet loslaat
V:
Genade en vrede in overvloed
Allen: Amen
Gebed

Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas
was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam
Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en
daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar
mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof
je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
Muziekfilmpje: ‘Amazing Grace’ door Andrea Bocelli
Overdenking: ‘Vrede zij u’

Zingen: NLB 637: 1, 2, 3 en 4

Sjonge: Lieten fan Leauwe en Langstme 62: 1 en 2

Bijbellezing: Johannes 20: 19-25
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Op de avond van die eerste dag van de week waren de
leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze
bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan
en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun
zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de
Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals
de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige
Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze
vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
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1. Frede foar jim, frede foar jim
Lykas myn Heit My stjoert stjoer ik ek jim.
Frede foar jim, frede foar jim.
Lykas myn Heit My stjoert stjoer ik ek jim.
2. Bliuw yn myn frede, bliuw yn my.
Myn wurd wiist jim de wei, makket jim frij.
Bliuw yn myn frede, bliuw yn my.
Myn wurd wiist jim de wei, makket jim frij.
Drie waxinelichtjes worden aangestoken als gebed voor de mensen in de zorg, de mensen die ziek zijn en lijden en voor onszelf
3

