
 

 

Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Fijn dat u er bij was! 
 

Volgende dienst:  
Zondag 28 juni om 9.30 uur 

Slotlied: Liet 425 

In de maand juni wordt er gecollecteerd voor het lokale werk van 
de  deelnemende diaconieën, zoals b.v. de giften aan de voed-
selbank, het welzijnswerk ouderen en andere lokale doelen.  
Bankrekeningnr. diaconie IJlst: NL48 RABO 0326 1042 67  
De collecte-opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende 
diaconieën. 

Afkondiging collectedoel 

Wy gean mei jo segen  
bliermoedich ús wegen, 
jo wurd fan omhegen  
joech ús nije moed. 
Hy dy’t ús behâld is, 
it ljocht fan ’e wrâld is, 
wol waarmje wat kâld is  
mei syn leafdegloed. 
Wat Kristus ús learde  
is sied ta bekearing, 
wy siedzje_it op ierde  
en wachtsje_op wat komt. 
En ûnder de hoede 
fan Him dy’t ús stjoerde 
sill’ leafde en goedens  
aanst dije rûnom. 

 

 

Thema: ‘De tafel van hoop’ 
 

Genesis 18: 1-8 

Zondag 21 juni 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Froukje de Hoop, Jutrijp-Hommerts 
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Organist Hessel Jaasma, Jutrijp-Hommerts  
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o., 
Heeg, Gaastmeer en 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 
 
Welkom en mededelingen 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Afkondiging van overlijden en gedachtenis 
 
Zingen: Psalm 24: 1 en 2 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Zingen: Lied 287: 1 en 4 
 
Leefregel: Hebreeën 13: 1-3 

Muziekfilmpje: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ -
Lied 388: 1, 3 en 5 

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in 
ere. Want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen 
ontvangen.  
Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevan-
genzat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n li-
chaam hebben als u. 

 

 

Preek: ‘De tafel van hoop’ 
 
Zingen: Lied 385: 1, 2, 3 en 4 
 
We steken drie lichtjes aan 

- voor alle mensen die op de vlucht zijn 

- voor alle mensen die zich inzetten voor hen die op de vlucht zijn 

- voor onszelf: opdat we gastvrijheid geven en mogen ontvangen 

 
Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader 

Bijbellezing: Genesis 18: 1-8 uit Herziene Statenvertaling 

1Daarna verscheen de HEERE aan Abraham bij de eiken van 
Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet 
werd. 
2Hij sloeg zijn ogen op, en keek, en zie, er stonden drie mannen 
voor hem.  
Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tege-
moet en boog zich ter aarde. 
3En hij zei: Mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw 
ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. 
4Laat er toch wat water gebracht worden; was dan uw voeten, en 
rust wat uit onder de boom. 
5Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt ko-
men; Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij 
zeiden: Doe zoals u gesproken hebt. 
6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei: Haast je! 
Kneed drie maten meelbloem en maak er koeken van.  
7Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er 
mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht, die zich haastte 
om het te bereiden. 
8Toen nam hij boter en melk, en het kalf dat hij bereid had, en 
zette het hun voor en terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten 
zij. 


