Slotlied: Lied 823: 1 en 4
1. Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
4. Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Zondag 17 mei 2020
9.30 uur

6e zondag van Pasen

Thema: ‘Sorry, God’
Exodus 20: 1-17

Zegen
Na de dienst is er orgelspel

Fijn dat u erbij was!

Volgende dienst:
Hemelvaartsdag
donderdag 21 mei om 9.30 uur
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M.m.v.
Jeugdwerker Rob Bergsma, Jutrijp-Hommerts
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer
Organist Gerbrand Schrale uit Ouwster-Nijega
Zangeres Eline Salverda uit Hommerts
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Heeg, Oudega e.o.
Oosthem-Abbega-Folsgare en IJlst

Zingen: Psalm 119: 7 en 42

Voor de dienst is er orgelspel
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten
Welkom en mededelingen
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Bericht van overlijden
Muziek: Rob en Eline spelen en zingen: Iona 40: 1-5
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
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7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.
Open mijn oog, zodat het helder ziet,
dat ik de wondren van uw wet ontware.
O HEER, verberg mij uw geboden niet:
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.
42.Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.
Verkondiging: ‘Sorry, God!’
Meditatief orgelspel
Onder orgelspel worden drie lichtjes aangestoken:
- Het eerste lichtje is voor ieder die met liefde en aandacht zorgt
voor een ander
- Het tweede lichtje is voor alle kwetsbare schepselen op deze
wereld
- Het derde lichtje is voor onszelf, omdat ieder licht kan gebruiken en door mag geven
Gebeden
Afkondiging collectedoel

Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen
corona in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen?
Giften: rechtstreeks aan het Rode Kruis of op:
Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst
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En houd me dicht bij U Ik zal U liefhebben, tot het einde
Ik hoef niks te vrezen Zolang U bij me bent
Blijf dichtbij me, tot het einde
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
En een licht op mijn pad U bent het licht op mijn pad
Schriftlezing: Exodus 20: 1-17

Bemoediging 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

1. Toen sprak God deze woorden: 2. ‘Ik ben de HEER, uw God,
die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 3. Vereer naast
mij geen andere goden. 4. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets
beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5. Kniel
voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER,
uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van
de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht
en het vierde, wanneer ze mij haten; 6. maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het
duizendste geslacht. 7. Misbruik de naam van de HEER, uw
God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.
8. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9. Zes dagen
lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God;
dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en
dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook
voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11. Want in zes
dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de
zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.
12. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u
geven zal. 13. Pleeg geen moord. 14. Pleeg geen overspel. 15.
Steel niet. 16. Leg over een ander geen vals getuigenis af. 17.
Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op
zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat
hem ook maar toebehoort.’
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Muziekfilmpje: ‘Liefde is de bron’ door Catharina de Hoop uit
Gaastmeer
Leefregel: Matteüs 22: 36-40
36. ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37. Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38. Dat is het
grootste en eerste gebod. 39. Het tweede is daaraan gelijk: heb
uw naaste lief als uzelf. 40. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’
Muziek: Rob en Eline spelen en zingen: ‘Thy Word’ van Amy
Grant
Hieronder volgt de vertaling
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad

Als ik bang ben Als ik denk dat ik verdwaal
U bent er, aan mij zij Ik hoef niks te vrezen
Zolang U bij me bent Blijf dichtbij me, tot het einde
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad
Ik zal nooit vergeten Uw liefde voor mij
Maar toch blijft mijn hart dwalen Jezus, wees mijn gids
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