
 

 

Filmpje: ‘Matthäus Passion 2727’ door Kamea Dance Company 
 
Overdenking: ‘De keuze van het hart’ door Dussie Hofstra 
 
Meditatief pianospel 
Tijdens deze muziek: Aansteken kaarsjes door alle aanwezigen 
voor zieken, verpleegkundigen, artsen, leraren, overheid en ie-
dereen die door de crisis is getroffen 
 
Gebeden door Ludwine Andel  
 
Afkondiging van de collecte en pianospel 

Slotlied: NLB 825: 1, 4 en 9 
 
Zegen, Dussie Hofstra, Ludwine Andel en Reinier Tuitman spre-
ken samen de zegen uit. 

Wilt u het Rode Kruis ondersteunen in de strijd tegen corona 
in Nederland en wereldwijd ook in vluchtelingenkampen? 

Rekening NL 48 RABO 0326 1042 67  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente IJlst 

30
Maar ik weet dat u en uw hovelingen nog steeds geen ontzag 

hebben voor God, de HEER.’ 

 

 

Mauritiuskerk 9.30 uur 

Liturgie  
Zondag 29 maart 2020 

M.m.v. 
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven, Gaast-
meer 
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Ds. Dussie Hofstra, IJlst 
en in verbondenheid met PG Heeg, Jutrijp-Hommerts 
en Oudega e.o. 
Pianist Jan Willem Obbink uit Sneek 

Thema: ‘De keuze van het hart’ 
Exodus 9: 13-30 

5e zondag 40dagentijd 



 

 

Kyriegebed door Reinier Tuitman 
 
Muziekfilmpje: ‘Psalm 130’ uit Psalmen voor nu 
 
Richtlijn voor het leven: Galaten 5: 13-14, 22-23 door Reinier 
Tuitman 

Aanwezigen komen binnen en gaan op voorste rijen zitten met 
minimaal 2 stoelen ertussen 
 
Welkom en mededelingen door ds. Dussie Hofstra  
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken door Ludwine 
Andel 
 
Bericht van overlijden van Gatze Jansen 
 
Zingen: Psalm 24: 1, 2 en 4 
 
Votum en Groet door Dussie Hofstra 

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 handen niet loslaat 
V:   Genade en vrede in overvloed 
Allen:  Amen 

13
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik 

die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar 
dien elkaar in liefde, 

14 
want de hele wet is vervuld in één uit-

spraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 
 
22

De vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 
23 

zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar 
iets tegen heeft. 

Zingen: NLB 538: 1, 3 en 4 

 

 

Bijbelverhaal: Exodus 9: 13-30 door Ludwine Andel 

13
De HEER zei tegen Mozes: ‘Wacht de farao morgen in alle 

vroegte op en zeg tegen hem: “Dit zegt de HEER, de God van 
de Hebreeën: Laat mijn volk gaan om mij te vereren. 

14
Dit keer 

tref ik uzelf, uw hovelingen en uw volk met mijn zwaarste plaag, 
dan zult u beseffen dat er op de hele aarde niemand is als ik. 
15

Ik had mijn hand allang naar u en uw volk kunnen uitstrekken 
en u met de pest kunnen treffen, dan was u al van de aarde 
weggevaagd. 

16
Maar ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn 

macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik 
ben. 

17
Als u mijn volk nog langer dwarsboomt en het niet laat 

gaan,
18

zal ik het morgen om deze tijd in Egypte zo zwaar laten 
hagelen als het nooit eerder heeft gedaan, vanaf de dag dat 
Egypte ontstaan is tot nu toe. 

19
Laat daarom uw vee en alles 

wat er verder nog buiten is in veiligheid brengen, want alles wat 
buiten blijft, mens of dier, wordt door de hagel getroffen en komt 
om.”’ 

20
Sommige hovelingen van de farao namen de woorden 

van de HEER ernstig en brachten hun slaven en vee binnen in 
veiligheid. 

21
Anderen sloegen er geen acht op en lieten hun sla-

ven en vee buiten. 
22

Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Strek je 
arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op 
mensen, dieren en planten.’ 

23
Mozes hief zijn staf naar de he-

mel, en toen liet de HEER het donderen en hagelen. Er schoot 
vuur naar de aarde, en de HEER liet de hagel op Egypte neer-
kletteren. 

24
Zo’n zware hagelbui, waarbij onophoudelijk de blik-

sem flitste, was er in Egypte nooit eerder gevallen, zolang het 
volk bestond. 

25
Overal in Egypte sloeg de hagel neer op alles 

wat buiten was, op mensen, dieren en planten; zelfs de bomen 
werden vernield. 

26
Alleen in Gosen, het gebied waar de Israëlie-

ten woonden, hagelde het niet. 
27

Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: ‘Ditmaal erken 
ik dat ik gezondigd heb. De HEER staat in zijn recht, de schuld 
ligt bij mij en mijn volk. 
28

Bid tot de HEER dat hij een eind maakt aan die vreselijke don-
der en hagel. Dan laat ik jullie gaan en hoeven jullie hier niet 
langer te blijven.’ 
29

Mozes antwoordde: ‘Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn han-
den opheffen naar de HEER. De donder en de hagel zullen op-
houden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER toebehoort. 


