Slotlied: Lied 675: 1 en 2
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zondag 31 mei 2020
9.30 uur

Pinksteren 2020
Thema: ‘De wind waait’
Handelingen 2: 1-13, 43-47

2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja!
Zegen
Na de dienst is er orgelspel

Fijn dat u er bij was!
Volgende dienst:
Zondag 7 juni om 9.30 uur
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M.m.v.
Ds. Annelieke Warnar, Heeg
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare
In verbondenheid met PG Oudega e.o.
Trompet: Marijke en Joanna Feenstra, Abbega
Organist Jan Willem Obbink, Sneek

Trompetspel: ‘Procession of Honour’

Onder orgelspel worden drie lichtjes aangestoken:
- Het eerste lichtje is voor iedereen die zich met geestkracht inzet voor anderen
- Het tweede lichtje is voor alle armen van geest
- Het derde lichtje is voor onszelf, omdat wij allemaal wel wat
kracht van de heilige Geest kunnen gebruiken

Welkom en mededelingen

Gebeden

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Afkondiging collectedoel

Voor de dienst is er orgelspel
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
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
Muziekfilmpje: ‘De duif vliegt’
Gebed
Zingen: Lied 700: 1 en 3
Muziekfilmpje: ’De wind steekt op’

Leefregel: Deuteronomium 6: 4-9
4. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5.
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6. Houd de geboden die ik u vandaag
opleg steeds in gedachten. 7. Prent ze uw kinderen in en spreek
er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u
opstaat. 8. Draag ze als een teken om uw arm en als een band
op uw voorhoofd. 9. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en
op de poorten van de stad.
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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
Vanaf volgende week (7 juni) gaat de collecteopbrengst naar
de deelnemende diaconieën van de onlinediensten. Dat geld
gaat dan naar het lokale werk van de diaconieën, zoals b.v. de
giften aan de voedselbank, het welzijnswerk ouderen en andere
lokale doelen.
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11. Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen
horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’
12. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan
elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13. Maar sommigen
zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten,
vervulden iedereen met ontzag. 44. Allen die het geloof hadden
aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
45. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46. Elke dag
kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken
het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een
geest van eenvoud en vol vreugde. 47. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal
dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
Zingen: Lied 969: 1, 2 en 4

Slotlied: Lieten fan Leauwe en Langstme 98: 1, 3 en 4
1. Dit is de dei, dit is it stuit:
de himel dy’t mei leafde struit
en fjoer op alle hollen jit.
Dit is de dei fan Gods ûnthjit!
3. Dit is de dei dat wy ferstean:
Gods Geast is yn ’e minsken fearn.
Wy azemje syn wêzen yn
en binn’ net langer dôf of blyn.
4. No is it tiid, de dei set yn
op wjukken fan in nije wyn.
De grinzen sille iepen gean
en minsken wer elkoar ferstean
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13, 43-47

Verkondiging: ‘De wind waait’
Trompetspel: ‘De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen’
Zingen: Liefste Lied 2,7: 1, 2 en 3
1. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
zij weten zich door hem gewild en bemind.
De kerk is waar mensen in ‘t voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.

2. De kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.
3. De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.
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1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij
elkaar. 2. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel
vulde. 3. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich
als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4. en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door
de Geest werd ingegeven. 5. In Jeruzalem woonden destijds
vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde.
6. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten
geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7. Ze waren buiten
zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in
onze eigen moedertaal horen? 9. Parten, Meden en Elamieten,
inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit
Pontus en Asia, 10. Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving
van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,
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