Muziekfilmpje: ‘Jerusalema challenge’
Korte overdenking: ‘Shine Your light’

Zondag
8 november 2020
10.30 uur

Muziek: ‘Jerusjalajim shel zahav’ (Jeruzalem van goud)
Refrein
Jeroesjalajiem sjel zahav
Ve-sjel nechosjet ve-sjel or
Ha-lo le-chol sjirajiech
Anie kienor.

Jeruzalem van goud,
en van koper, en van licht
Voor al uw liederen
ben ik een viool.

Onlinedienst vanuit de
Mauritiuskerk in IJlst

Thema: ‘Shine Your Light’

Gebeden
Afkondiging van de collectes door een diaken
De collecte wordt bij de uitgang gehouden
Orgelspel: Lieten fan leauwen en langstme 63: 1 en 2

1. Gean yn frede hinne, gean en lit it sjen
Dat wy ‘n mienskip binne fan Gods minskebern.
Nim it mei yn jimme deistige bestean
en jim sille fernimme: Hy sil mei jim gean.
Gean yn frede hinne, gean en lit it sjen.
2. Gean yn frede hinne, gean en lit it sjen
dat wy ‘n mienskip binne fan Gods minskebern.
Gean yn frede fierder, nim it mei nei hûs.
Dan is no en hjirre Kristus by jim thús.
Gean yn frede hinne, gean en lit it sjen.
Zegen met gezamenlijk gesproken amen
Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel

M.m.v.
Ds. Dussie Hofstra, IJlst
Organist: Gerbrand Schrale, Ouwster-Nijega
Met de ZWO groep IJlst (Cobi, Irene, Jan, Riekje Sierk)
Piano Sierk Hondema, fluit Gerbrig van Brug, zang Weltsje de
Boer

Voor de dienst is er orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Verslag van een digitale ontmoeting met drie jongeren in Rwanda
door Jan, Cobi, Riekje en Sierk

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Muziek: ‘Halleluja’ van Leonard Cohen

Moment van stilte

Filmpje over Opvang en scholing van weeskinderen Rwanda

Orgelspel: Lied 221: 1 en 2

Gospelmuziek: ‘Joshua fit the battle of Jericho’ en ‘Swing low
sweet chariot’

Woord vooraf

Bijbellezing: Matteüs 5: 13-16 gelezen door Irene

Bemoediging en Groet
V:
Allen:
V:
Allen:
V:
Allen:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is in tijd en eeuwigheid
en die het werk van zijn handen niet loslaat
Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer!
Amen

Muziek: ‘Jesus macht mich geistlich reich‘ van Bach
Jesus macht mich geistlich reich.
Jezus maakt mij geestelijk rijk.
Kann ich seinen Geist empfangen, Kan ik zijn Geest ontvangen,
Will ich weiter nichts verlangen;
dan zal ik verder niets verlangen;
Denn mein Leben wächst zugleich. want mijn leven groeit meteen.
Jesus macht mich geistlich reich.
Jezus maakt mij geestelijk rijk.
Gebed
Muziek: ‘Jesu bleibet meine freude’ van Bach
Jesus bleibet meine Freude,
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft,
Meiner Augen Lust und Sonne,
Meiner Seele Schatz und Wonne;
Darum lass ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Jezus blijft mijn vreugde,
troost en balsem van mijn hart.
Jezus hoedt mij ook in ’t lijden,
Hij is mijn levenskracht,
lust en zon en van mijn ogen,
schat en genot van mijn ziel;
Daarom laat ik Jezus niet
Uit mijn hart en uit mijn ogen.

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan
om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee,
men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder
die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat
ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de
hemel.
Gospelmuziek: ‘Down by the riverside’
Bijbellezing: Efeziërs 5: 8b-14 gelezen door Riekje
Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil
van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken
van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het
verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles
wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles
wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
sta op uit de dood,
en Christus zal over u stralen.’
Orgelspel: ‘Love shine a light’

