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: Lieten fan Leauwe en Langstme 148: 1, 2 en 3
1. Mei-inoar yn Jezus’ namme
jouwe wy ús lofliet stim,
want de Geast sprekt alle talen,
wy ferstean elkoar troch Him.
Mei-‘noar bidde, mei-‘noar sykje
nei it plan fan God, ús Hear.
Mei-‘noar sjonge, mei-‘noar tsjúge,
mei-‘noar libje ta syn ear.
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Thema: ‘#GeenDorHout’
Matteüs 15: 21-28

2. Lit de hiele wrâld it witte
dat God net feroare is;
dat syn leafde as in ljochtstriel
trochkringt yn ús tsjusternis.
‘t Wurk fan God is net te kearen,
om’t Hysels der noed foar stiet;
en de Geast brekt troch de grinzen
dy’t de minskenwrâld ús biedt.

3. Priizje God, de wei is iepen
nei de Heit en nei elkoar.
Jezus Kristus, myn Ferlosser,
stiet as Midd’ler boarch dêrfoar.
Heit, ik heevje heech myn hannen,
sa bring ik Jo tank en ear.
Troch jo Geast dreaun mei ik sizze:
Jezus Kristus is de Hear!
Zegen, afgesloten met gezongen amen
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Voor de dienst is er orgelspel

Muziekfilmpje: ‘Voor mensen die naamloos’ - Lied 647

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

Bijbellezing: Matteüs 15: 21-28

Binnenkomst ambtsdragers
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Zingen: Psalm 139: 1 en 2
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
Zingen: Lied 1005: 1, 2, 3, 4 en 5
Leefregel: Jesaja 56: 1-3
561 Dit zegt de HEER:
Handel rechtvaardig, handhaaf het recht;
de redding die ik breng is nabij,
en weldra openbaar ik mijn gerechtigheid.
2
Gelukkig de mens die zo handelt,
het mensenkind dat hieraan vasthoudt;
hij neemt de sabbat in acht en ontwijdt hem niet,
hij weerhoudt zijn hand van het kwaad.
3
De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden,
laat hij niet zeggen:
‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’
En laat de eunuch niet zeggen:
‘Ik ben maar een dorre boom.’

21

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus
en Sidon. 22Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische
vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij,
Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door
een demon.’ 23Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn
leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend:
‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan
schreeuwen.’ 24 Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de
verloren schapen van het volk van Israël.’ 25Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ 26 Hij
antwoordde: ‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te
nemen en het aan de honden te voeren.’ 27Ze zei: ‘Zeker, Heer,
maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van
hun baas vallen.’ 28Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een
groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat
moment was haar dochter genezen.
Filmpje: ‘#GeenDorHout’
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Er worden drie lichtjes
aangestoken
Tijdens het aansteken
van de kaarsjes speelt
de organist: Ubi caritas

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

