
 

 

Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Fijn dat u er bij was! 
 

Volgende dienst:  
Zondag 21 juni om 9.30 uur 

Slotlied: Lied 686: 1, 2 en 3 

1. De Geest des Heren heeft  
 een nieuw begin gemaakt, 
 in al wat groeit en leeft  
 zijn adem uitgezaaid. 
 De Geest van God bezielt  
 die koud zijn en versteend, 
 herbouwt wat is vernield,  
 maakt een, wat is verdeeld. 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt,  
 Hij zalft ons met zijn vuur. 
 Hij is een bron van hoop  
 in alle dorst en duur. 
 Wie weet vanwaar Hij komt,  
 wie wordt zijn licht gewaar? 
 Hij opent ons de mond  
 en schenkt ons aan elkaar. 
 
3. De Geest die ons bewoont,  
 verzucht en smeekt naar God, 
 dat Hij ons in de Zoon  
 doet opstaan uit de dood. 
 Opdat ons leven nooit  
 in weer en wind bezwijkt,  
 kom, Schepper Geest, voltooi  
 wat Gij begonnen zijt. 

 

 

Thema: ‘De oogst is groot’ 
 

Matteüs 9: 35-10: 1 

Zondag 14 juni 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Jeugdwerker Rob Bergsma, Jutrijp-Hommerts 
Ds. Annelieke Warnar, Heeg 
Organist Jan Willem Obbink, Sneek  
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o., 
Gaastmeer, IJlst en Oosthem-Abbega-Folsgare 



 

 

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 121: 1, 2, 3 en 4 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Zingen: Lied 984: 1, 2, 4 en 6 
 
Gebodslezing: Titus 3: 1-7 
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1
. Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten er-

kennen en gehoorzaam moeten zijn, bereid om altijd het goede 
te doen, 2. dat ze van niemand mogen kwaadspreken, vredelie-
vend en vriendelijk moeten zijn en zich tegenover iedereen 
zachtmoedig moeten gedragen. 3. Ook wij waren eens onver-
standig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei 
begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaar-
digheid en afgunst, we verafschuwden en haatten elkaar. 4. 
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze red-
der, openbaar geworden 5. en heeft hij ons gered, niet vanwege 
onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft 
ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieu-
wende kracht van de heilige Geest, 6. die hij door Jezus  

 

 

Muziekfilmpje: ‘The Psalmproject’ Psalm 51 
 
Bijbellezing: Matteüs 9: 35-10: 1 

Muziekfilmpje: Opwekking Lied334 
 
Verkondiging: ‘De oogst is groot’ 
 
Zingen: Lied 422: 1, 2 en 3 
 
Gebeden, gebeden worden afgesloten met het zingen van Lied 
1006 
Onder het gebed worden drie lichtjes aangestoken 
 
Afkondiging collectedoel 

In de maand juni wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van 
de  deelnemende diaconieën, zoals b.v. de giften aan de voed-
selbank, het welzijnswerk ouderen en andere lokale doelen.  
Bankrekeningnr. diaconie IJlst: NL48 RABO 0326 1042 67  
De collecte-opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende 
diaconieën. 

Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7. Zo 
zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krij-
gen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen.  

Uitzending van de twaalf  
35. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er on-
derricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over 
het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. 36. Toen hij 
de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat 
ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder her-
der. 37. Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er 
zijn weinig arbeiders. 38. Vraag dus de eigenaar van de oogst of 
hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’  
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. Daarop riep hij zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de 

macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke 
kwaal te genezen.  


