
 

 

Zegen 

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 wordt verdeeld onder de deelnemende 
diaconieën. 

Gebeden 
 
Afkondiging van het collectedoel 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
 dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
 Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep 
 die allen daarboven tot dankzegging riep.  

3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
 nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
 Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
 de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
 aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
 Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
 zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!  

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
 aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
 Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
 Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!  

Zingen: Lied 150a: 1, 2, 3 en 4  

Na de dienst is er orgelspel 

 

 

Thema: ‘Zingen in de nacht’ 
 

Marcus 14: 17-26 
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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 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Bericht van overlijden 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 

Jannie en Nammen zingen: ‘Er is een God die hoort’ en ‘The 
Prayer’ van Andrea Bocelli en Celine Dion 
 
Gebed 
 
Muziekfilmpje: Loflied Psalm 118: 1 en 9 

1. 
Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
Zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
Zing voor Hem zo lang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
Zingen voor den Heer uw God. 

3. 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
Heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
Woont, is in zijn hand bewaard 

Votum en Groet 

 

 

Bijbellezing: Marcus 14: 17-26 

     [17] Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf.  
[18] Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker 
jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’  [19] Ze 
werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het 
toch niet?’  [20] Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie 
twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet.  [21] Want de Mensen-
zoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee 
de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou 
beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 
     [22] Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegenge-
bed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit 
is mijn lichaam.’  [23] En hij nam een beker, sprak het dankge-
bed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.  [24] Hij zei 
tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor 
velen vergoten wordt.  [25] Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van 
de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er op-
nieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’ 
     [26] Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze 
naar de Olijfberg.  

Jannie en Nammen zingen: ‘De kracht van uw liefde’ en 
‘Homeward Bound’ van BYU Vocal Point 
 
Overdenking: ‘Zingen in de nacht’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Overhandiging van het herinneringsboek 
 
Jannie en Nammen zingen: ‘You’ll never walk alone’ 
 
Er worden drie lichtjes aangestoken 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi 
caritas 
 
Jannie en Nammen zingen: ‘Ave Maria’ 


