
 

 

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 
 
Zegen 

Zingen: Lied 667: Marco: verzen 1 en 2 
          Allen: verzen 3 t/m 6  
 
Preek: ‘Nieuw begin’ 
 
Sjonge: Lieten fan leauwe en langstme 62: 1 t/m 4 

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 

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. 

3. Ûntfang myn geast, Hillige Geast, 
 Hy sil jim liede, is jim ta treast. 
 Ûntfang myn geast, Hillige Geast, 
 Hy sil jim liede, is jim ta treast. 

4. 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. 

Gebeden 
 
Afkondiging collectedoel 

 

 

Thema: ‘Nieuw begin’ 
Lucas 24: 44-53 

Donderdag 21 mei 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Annelieke Warnar, Heeg 
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Orgel & piano Ludwin Hiemstra uit Offingawier  
Zang: Marco Rypma uit Folsgare 
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten IJlst, Oudega e.o. 
Jutrijp-Hommerts en Gaastmeer 
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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  

Voor de dienst is er orgelspel 
 
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter af-
stand van elkaar zitten 
 
Welkom 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Psalm 47: 1 en 3 
 
Votum en groet 

Gebed 
 
Muziekfilmpje: ‘Kroon Hem met de hoogste kroon’ uit EL 140 
 
Wetslezing: Exodus 20: 1-17 

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 en-
kele 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 liefheb-
ben 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.  

 

 

Zang: Marco zingt ‘Het licht dat weer opnieuw begon’, lied 214: 1, 
3, 5 en 8 
 
Schriftlezing: Lucas 24: 44-53 

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 ge-
maakt, 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 getui-
genis 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.’ 

44. Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jul-
lie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en 
in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest 
gaan.’ 45. Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het 
begrijpen van de Schriften. 46. Hij zei tegen hen: ‘Er staat ge-
schreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op 
de derde dag zal opstaan uit de dood, 47. -48. en dat in zijn 
naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te ko-
men, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan 
getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. 49. Ik zal ervoor 
zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. 
Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’ 50. 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn 
handen op en zegende hen. 51. Terwijl hij hen zegende, ging hij 
van hen heen en werd opgenomen in de hemel. 52. Ze brachten 
hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, 
53. waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.  


