
 

 

Muziekfilmpje: ‘Ga met God’, Lied 416 
 
Zegen 

In de maanden juli en augustus 2020 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  
De collecte-opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende 
diaconieën. 

Overdenking: ‘Over rust gesproken’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Er worden drie lichtjes aangestoken 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi 
caritas 

 
Gebeden 
 
Afkondiging van het collectedoel 

Na de dienst is er orgelspel 

V: In ons hart en in ons huis 
Allen: DE ZEGEN VAN GOD 
V: In ons komen en in ons gaan 
Allen: DE VREDE VAN GOD 
V: In ons leven, op onze zoektocht, 
Allen DE LIEFDE VAN GOD. 
V: Bij het einde, nieuw begin, 
Allen DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, 
 THUIS TE BRENGEN.  
 AMEN. 

 

 

Thema: ‘Over rust gesproken’ 
 

Matteüs 11: 25-30 

Zondag 5 juli 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Dussie Hofstra, IJlst 
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts 
Organist: Gerbrand Schrale, Ouwster-Nijega  
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o., 
Heeg, Gaastmeer en Oosthem-Abbega-Folsgare 

Onlinedienst vanuit de  
Mauritiuskerk in IJlst 



 

 

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 
 
Binnenkomst ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Bericht van overlijden 
 
Zingen: Psalm 62: 1 en 5 

Votum en Groet 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
 van Hem verwacht ik altijd weer 
 mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
 Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
 mijn toevlucht, als het water wast, 
 mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
 mijn naam rust in de schutse Gods. 
 O volk, uw God laat u niet vallen. 
 Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
 vertrouw dat gij gezegend wordt: 
 God is een schuilplaats voor ons allen. 

 

 

Leefregel: Romeinen 12: 16-17 

Gebed 
 
Zingen: Loflied Lied 632: 1 en 3 

Filmpje: ‘Wat my rêst jout’ 
 
Muziekfilmpje: ‘U geeft mij rust’ 
 
Bijbellezing: Matteüs 11: 25-30 

1. Dit is de dag die de Heer heeft  
 gemaakt en gegeven. 
 Laat ons Hem loven en danken,  
 verheugd dat wij leven. 
 Diep in de nacht  
 heeft Hij verlossing gebracht. 
 Heeft Hij ons licht aangeheven. 

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
 als een stem in ons midden. 
 Dat wij van harte  
 elkander verstaan en beminnen. 
 En zo voortaan  
 eren uw heilige Naam 
 en U in waarheid aanbidden. 

    [16] Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf 
aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.   
   [17] Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 
mensen het goede te doen.  

     [25] In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van he-
mel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen 
hebt onthuld.  [26] Ja, Vader, zo hebt u het gewild.  [27] Alles is 
mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader 
weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de 
Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
     [28] Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten ge-
bukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.  [29] Neem mijn juk op je 
en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,  [30] want mijn juk is zacht 
en mijn last is licht.’ 

Muziekfilmpje: ‘Mijn juk is zacht’ van Elly en Rikkert 


