Gebeden
Afkondiging van het collectedoel
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 zal verdeeld worden onder de deelnemende diaconieën.
Zingen: Lied 737: 1, 2, 19, 20 en 21
De tekst van vers 19 is aangepast

Zondag 26 juli 2020
9.30 uur
Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst

Thema: ‘Gods nieuwe wereld-daar kijk je van op’
Matteüs 13: 44-53

19.De zwarten met hun loftrompet,
de joden met hun ster,
wie arm is, achteropgezet,
de vromen van oudsher,
Zegen
V:
Allen
V:
Allen
V:
Allen
V:
Allen

Yn ús hert en yn ús hûs
DE SEINE FAN GOD
Yn ús kommen en yn ús gean
DE FREDE FAN GOD
Yn ús libben, op ús syktocht
DE LEAFDE FAN GOD.
By de ein, nij begjin
DE EARMEN FAN GOD OM ÚS TE ÛNTFANGEN,
THÚS TE BRINGEN,
AMEN.

Als u volgende week de kerkdienst wilt bijwonen kunt u een plaats
reserveren op:
Vrijdag 31 juli 16.00-18.00 uur
Mail aanmeldenkerkijlst@gmail.com
Whatsapp en bel: 06-30494671

M.m.v.
Kerkelijk werker Ludwine Andel, Gaastmeer
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Organist: Hessel Jaasma, Jutrijp-Hommerts
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,
Heeg, Jutrijp-Hommerts en Oosthem-Abbega-Folsgare

Voor de dienst is er orgelspel

Bijbellezing: Matteüs 13: 44-53

Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten

[44] Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat
die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg
hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen
wat hij had en die akker te kopen.
[45] Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een
koopman die op zoek was naar mooie parels. [46] Toen hij een
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
[47] Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een
sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee allerlei
soorten vis werden gevangen. [48] Toen het net vol was, trok
men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. [49] Zo zal het
gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden,
[50] en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen
jammeren en knarsetanden.
[51] Hebben jullie dit alles begrepen?’ ‘Ja,’ antwoordden ze.
[52] Hij zei hun: ‘Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het
koninkrijk van de hemel is geworden op een huismeester die uit
zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.’
[53] Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet
hij die plaats.

Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Bericht van overlijden
Zingen: Psalm 98: 1 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
Gebed
Muziekfilmpje: ‘Built Your Kingdom Here’ gezongen door Rend
Collective
Leefregel: Filippenzen 1: 8-10a
[8] God kan getuigen dat ik naar u allen verlang met de genegenheid van Christus Jezus. [9] En ik bid dat uw liefde blijft
groeien door inzicht en fijnzinnigheid, [10] zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt.
Muziekfilmpje: ‘Kom Geest van God’ - Liefste Lied 2,32

Muziekfilmpje: ‘Er is een God die hoort’
Overdenking: ‘Gods nieuwe wereld – daar kijk je van op’
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 755: 1 en 2
Er worden drie lichtjes aangestoken
Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi
caritas

