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.
Slotlied: Lied 422: 1, 2 en 3
1. Laat de woorden
die wij hoorden
klinken in het hart:
laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten,
hoe Gij tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
‘t vuur dat Gij ontsteekt.

Zondag 9 augustus 2020
9.30 uur
Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst

Thema: ‘Geen paniek! Het is maar chaos...’
Matteüs 14: 22-33

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.
Zegen, afgesloten met gezongen amen
Na de dienst is er orgelspel
Als u volgende week 16 augustus de kerkdienst wilt bijwonen
bent u van harte welkom in de Mauritiuskerk.
U hoeft zich niet meer vooraf aan te melden, wel wordt uw
naam en telefoonnummer op de aanmeldlijst voor de dienst genoteerd.

M.m.v.
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts
Pastor Ludwine Andel-van Hoeven, Gaastmeer
Organist: Eelke Zijlstra, IJlst
In verbondenheid met de Protestantse Gemeenten Oudega e.o.,
Oosthem-Abbega-Folsgare, Heeg en IJlst

Voor de dienst is er orgelspel
Aanwezigen komen binnen en gaan op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar zitten
Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Zingen: Psalm 121: 1 en 3
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: ’Dit is een morgen als ooit de eerste’
melodie: Morning has broken
Leefregel: Kolossenzen 2: 6-7
6

men nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De boot
was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en
werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd.
25
Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend
over het meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm!
Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u
het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het
water naar Jezus toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind
was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit:
‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep
hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’
32
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot
bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’
Muziekfilmpje: ‘Stem die de stenen breekt’ - Lied 918 gezongen door Elisa Mannah
Overdenking: ‘Geen paniek! Het is maar chaos…
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 917: 1, 4 en 6

Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast
aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Er worden drie lichtjes aangestoken
Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi
caritas

Muziekfilmpje: ‘Nooit ver bij jou vandaan’ door Matthijn Buwalda

Gebeden: Voorbeden, Stil Gebed, afgesloten met het Onze Vader

Bijbellezing: Matteüs 14: 22-33
22

Meteen daarna gelastte Jezus de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook ko-

