Muziekfilmpje: ‘De Hear is myn hoeder’ uit Psalmen voor nu
Overdenking: ‘Een hart onder de riem’
Meditatief Orgelspel/ pianospel
Tijdens deze muziek: Aansteken kaarsjes door alle aanwezigen
voor zieken, verpleegkundigen, artsen
Gebeden door Ludwine Andel

Afkondiging van de collecte door een diaken

Liturgie
Zondag 15 maart 2020
Mauritiuskerk 9.30 uur

Thema: ‘Een hart onder de riem’
Exodus 5: 22-6: 12

Inzameling van de gaven
Zingen: Liefste Lied 2,15: 1, 2 en 3
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.

3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Zegen, Dussie Hofstra, Ludwine Andel en Reinier Tuitman spreken samen de zegen van Aäron uit

M.m.v.
Kerkelijk werker Ludwine Andel-van Hoeven uit
Gaastmeer
Ds. Reinier Tuitman uit Oosthem
Ds. Dussie Hofstra uit IJlst
organist Jan Willem Obbink uit Sneek

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken
Stil gebed
Zingen: NLB 121: 1, 2 en 4 (Ik sla mijn ogen op en zie)
Woord vooraf

Votum 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 en vrede in overvloed
Amen

Gebed door Reinier Tuitman
Muziekfilmpje: ‘It het nog nooit zo donker west’ van Ede Staal
De menselijke conditie: Romeinen 8: 18-22 door Ludwine Andel
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Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden
geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat
openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is
ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die
haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen,
21
omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij
van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die
Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele
schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt.
Zingen: NLB 900: Spaans, Ned., Frysk, Spaans (Nada te turbe)

Bijbelverhaal: Exodus 5: 22-6: 12 door Reinier Tuitman
22

Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de HEER en zei: ‘Heer,
waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? 23Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog
slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd – integendeel!’
61Maar de HEER antwoordde hem: ‘Nu zul je zien wat ik de farao
ga aandoen: ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan, hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen.’
Mozes opnieuw geroepen
2
God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham,
Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar
mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4Ik heb
met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen beloofd, het
land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de
Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de
HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je
afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen.
7
Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En
jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8Ik zal
jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak
en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben
de HEER.”’ 9Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze
wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de
zware dwangarbeid.
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Toen zei de HEER tegen Mozes: 11‘Ga naar de farao, de koning
van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet
laten vertrekken.’ 12Maar Mozes antwoordde: ‘Als de Israëlieten
al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom
immers moeilijk uit mijn woorden.’

