
 

 

Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Fijn dat u er bij was! 
 

Volgende dienst:  
Zondag 14 juni om 9.30 uur 

Slotlied: Lied 839: 1, 2, 3 en 4 

1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,  
 ik danste de dans van de sterren, maan en zon,  
 de golvende velden en de deinende zee  
 en alles wat ademt dat danste mee.  
Refrein:  
Dans, dans, en doe maar mee met mij.  
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.  
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij  
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.  
 
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;  
 het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.  
 Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,  
 in Betlehem zette de dans weer in.  
Refrein  
 
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.  
 Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.  
 Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.  
 Ik danste het lied van gerechtigheid.  
Refrein  
 
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
 Ik danste uit liefde, veel sterker dan de dood. 
 De liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
 de dans van de schepping, de dans van trouw. 
Refrein 

 

 

Thema: ‘Dans maar mee’ 
Exodus 34: 1-9 

Matteüs 28: 16-20 

Zondag 7 juni 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts 
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Organist Eelke Zijlstra uit IJlst  
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Heeg, Oudega e.o., 
Gaastmeer en IJlst 

Trinitatis 2020 

detail uit het schilderij van Marius van Dokkum: ‘Dansje in de kerk’  



 

 

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 en mededelingen 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 4 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Zingen: Lied 305: 1, 2 en 3 
 
Bijbellezing: Exodus 34: 1-9 

34
1
. De HEER zei tegen Mozes: ‘Hak twee stenen platen uit, ge-

lijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven 
die ook op de eerste stonden, die jij stukgegooid hebt. 2. Mor-
genvroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinai op 
gaan. Kom daar, op de top van de berg, bij mij. 3. Laat niemand 
met je mee naar boven gaan, op de hele berg mag niemand te 
zien zijn, en ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in 
de nabijheid van de berg grazen.’ 4. Mozes hakte twee stenen 
platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroeg-
te de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee 
stenen platen droeg hij bij zich. 5. De HEER daalde neer in een 
wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. 6. 
De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER!  

 

 

Zingen: Lied 117a: 1 en 2 
 
Bijbellezing: Matteüs 28: 16-20 

Muziekfilmpje: ‘International virtual choir’ 
 
Verkondiging: ‘Dans maar mee’ 
 Tijdens de preek: filmpje: ‘Give in to giving’ 
 
Muziekfilmpje: Lied 706 
 
Onder orgelspel worden drie lichtjes aangestoken 
 
Gebeden 
 
Afkondiging collectedoel 

Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarach-
tig, 7. die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, mis-
daad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de 
schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, 
en ook het derde geslacht en het vierde.’ 8. Onmiddellijk viel Mo-
zes op zijn knieën en boog zich neer. 9. ‘Als u mij goedgezind 
bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk on-
handelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en 
maak ons tot uw eigen bezit.’  

Uitzending van de leerlingen  
16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus 
hun had genoemd, 17. en toen ze hem zagen bewezen ze hem 
eer, al twijfelden enkelen nog. 18. Jezus kwam op hen toe en zei: 
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19. Ga dus 
op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen 
in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20. en 
hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opge-
dragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’  

In de maand juni wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van de  
deelnemende diaconieën, zoals b.v. de giften aan de voedselbank, 
het welzijnswerk ouderen en andere lokale doelen.  
Bankrekeningnr. diaconie IJlst: NL48 RABO 0326 1042 67  


