
 

 

Muziekfilmpje: ‘Ga maar gerust’, Liefste Lied 2,15 
 
Zegen 
 

Na de dienst is er orgelspel 

Fijn dat u er bij was! 
 

Volgende dienst:  
 

Zondag 5 juli om 9.30 uur 

In de maand juni 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 doe-
len.  
Bankrekeningnr. diaconie IJlst: NL48 RABO 0326 1042 67  
De collecte-opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemende 
diaconieën. 

Overdenking: ‘Sara Lacht’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Muziekfilmpje: ‘O lovely peace’ van Händel, gezongen en ge-
speeld door Peter, Weltsje en Sierk  
 
We steken drie lichtjes aan 

Tijdens het aansteken van de kaarsjes speelt de organist: Ubi 
caritas 

 
Gebeden 
 
Afkondiging van het collectedoel 

 

 

Thema: ‘Sara Lacht’ 
 

Genesis 18: 9-15, Genesis 21: 1-6 

Zondag 28 juni 2020 
9.30 uur 

M.m.v. 
Ds. Dussie Hofstra, IJlst 
Ds. Reinier Tuitman, Oosthem-Abbega-Folsgare 
Organist: Gerbrand Schrale, Ouwster-Nijega  
Zang: Peter van der Weide en Weltsje de Boer met op piano 
Sierk Hondema 
In verbondenheid met Protestantse Gemeenten Oudega e.o., 
Heeg, Gaastmeer en Jutrijp-Hommerts 

Onlinedienst vanuit de  
Mauritiuskerk in 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 
 
Binnenkomst ambtsdragers 
 
Welkom en mededelingen 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Zingen: Psalm 33: 1 en 8 
 
Votum en Groet 

Muziekfilmpje: ‘Sound the Trumpet’ van Henry Purcell, gezon-
gen en gespeeld door Peter, Weltsje en Sierk  
 
Gebed 
 
Muziekfilmpje: ‘Et misericordia’ van J.S. Bach, gezongen en 
gespeeld door Peter, Weltsje en Sierk  
 
Zingen: Loflied Lied 868: 1 en 2 
 
Leefregel: Filippenzen 4: 4-7 

     [4] Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees 
altijd verheugd.  [5] Laat iedereen u kennen als vriendelijke men-
sen. De Heer is nabij.  [6] Wees over niets bezorgd, maar vraag 
God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.   

 

 

Muziekfilmpje: ‘My lips shall speak’ van Maurice Greene, ge-
zongen en gespeeld door Peter, Weltsje en Sierk  
 
Bijbellezing: Genesis 18: 9-15 en Genesis 21: 1-6 

Muziekfilmpje: ‘De steppe zal bloeien’, Lied 608. Gezongen door 
Trijntje Oosterhuis 

[7] Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 

Genesis 18: 9-15    
  [9] ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de 
tent,’ antwoordde hij.  [10] Toen zei een van hen: ‘Ik kom over 
precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon 
hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de 
man, hoorde dat.  [11] Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd 
gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver 
achter haar.  [12] Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde 
voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers ver-
welkt, en ook mijn man is al oud.  [13] Toen vroeg de HEER aan 
Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze 
op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen?  [14] 
Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde 
tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara 
een zoon.’  [15] Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gela-
chen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ 
 
Genesis 21: 1-6    
  [1] De HEER zag om naar Sara zoals hij had beloofd, hij gaf 
haar wat hij had toegezegd:  [2] Sara werd zwanger en baarde 
Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die 
God hem had genoemd.  [3] Abraham noemde de zoon die hij 
gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak,  [4] en hij 
besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem 
had opgedragen.  [5] Abraham was honderd jaar toen zijn zoon 
Isaak werd geboren.  [6] ‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, 
‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen.  


