
 

 

Slotlied: Lied 423: 1, 2 en 3 
 
Zegen, afgesloten met gezongen amen 

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 deelne-
mende diaconieën. 

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 
 
Afkondiging van het collectedoel 

2. Slacht frees my om it hert, lear my Jo wei. 
 Ferflauwt myn tankgebed, lear my Jo wei. 
 Dat ik yn foar en tsjin, 
 troch dagen moai of min, 
 bliid yn Jo bliuwe kin, 
 lear my Jo wei. 

4. Wat ek dit libben bringt, Hy is neiby. 
 As‘t freugde_of drôvens skinkt, Hy is neiby. 
 Hoe‘t satan driigje mocht, 
 Jezus jout krêft en ljocht 
 elk dy’t syn takomst sjocht; 
 Hy is neiby. 

Volgende week zondag, 30 augustus, bent u weer welkom in de 
Mauritiuskerk, u hoeft u vooraf niet aan te melden!  
 
Wel inschrijving van naam en telefoonnummer op lijst voor de 
dienst. 

 

 

Thema: ‘Lear my Jo wei’ 
 

Matteüs 16: 21-25 

Zondag 23 augustus 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts  
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek   
In verbondenheid met de Protestantse Gemeenten Oudega e.o., 
IJlst, Gaastmeer en Heeg  

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 door de ouderling van dienst 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 2 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Zingen: Evangelische Liedbundel 259 - In canon 

 

 

Muziekfilmpje: ‘Blijf in mij’ gezongen door Sela 
 
Verkondiging: ‘Lear my Jo wei’ 
 
Zingen: Lieten fan leauwe en langstme 123: 1, 2 en 4 

Muziekfilmpje: ‘Make me a channel of your peace’ 
 
Bijbellezing: Matteüs 16: 21-25 

Leefregel: Romeinen 12: 1-2 

1
Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid 

vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig of-
fer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. 
2
U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar verande-

ren door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat 
God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.  

21
Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken 

dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden 
door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftge-
leerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag 
uit de dood zou worden opgewekt. 

22
Petrus nam hem terzijde en 

begon hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, Heer! Dat 
zal u zeker niet gebeuren!’ 

23
Maar Jezus keerde hem de rug toe 

met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je zou me nog 
van de goede weg afbrengen. Je denkt niet aan wat God wil, 
maar alleen aan wat de mensen willen.’ 
24

Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil 
komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en 
mij volgen. 

25
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het ver-

liezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het be-
houden.  

1. Lear my Jo wei, o Hear, leer my Jo wei. 
 Jou fan Jo krêft my mear, lear my Jo wei. 
 Hâld my oerein en rjocht 
 dat ik myn hiele tocht 
 gean yn it folle ljocht, 
 lear my Jo wei. 


