
 

 

 

Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente Zwolle 
 

Leerhuisdienst in de Wolweverkerk 

op zondag 24 januari 2021. 

 

op de vleugel speelt br. Kor Pollema, 

Aart Hoogcarspel en Karin Janze zingen de liederen 

en de leraar is ds. Johannes van der Meer 

 

Muziek n.a.v. psalm 65 
 

Mededelingen 
 

Inleiding op en aanduiding en 

verantwoording van de dienst 
 

Drempeltekst:  

naar psalm 106 in een 

hertaling uit het Hebreeuws 

van Johannes van der Meer 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Lied 601 
 

Wij lezen Psalm 105: 23 - 38 

in een hertaling uit het 

Hebreeuws van  

Johannes van der Meer 

 

Israël trekt naar Egypte,  
Jakob vindt er gastvrijheid,  
daar in het land van Cham.  
Daar maakt JHWH-God hen 
vruchtbaar, 

veel talrijker dan Egypte  
en dat verdriet Egypte,  
het begint Israël te haten,  
het begint Israël te kwellen  
met sluwheid en met geweld.  
Maar JHWH roept Mozes,  
zijn knecht,  
en Aäron heeft hij gekozen.  
Hij laat hen wonderen 
verrichten  
daar in het land van Cham.  
 

Duisternis zendt Hij neer  
en het wordt aardedonker;  
water verandert in bloed  
en alle vissen sterven.  
Het land krioelt van kikkers  
tot in het paleis van de koning.  
 

Hij spreekt,  
en daar zijn de muggen,  
muskieten in heel hun gebied.  
Het regent hagel en vuur,  
de vijgenboom en de wijnstok  



 

 

 

liggen tegen de grond,  
alle bomen ontworteld  
overal in de omtrek.  
 

Hij spreekt  
en daar zijn de sprinkhanen,  
zwermen van ongedierte,  
geen grassprietje laten ze over,  
het hele land vreten ze kaal.  
 

Dan slaat Hij hun 
eerstgeborenen,  
de eerstelingen van hun kracht.  
Dan voert Hij zijn volk naar de 
vrijheid:  
daar trekken de stammen uit,  
met zilver en goud beladen  
en niemand die ze wat doet.  
 

Egypte,  
verlamd van schrik,  
Egypte  
is blij  
als ze gaan, 
dat ze gaan.  
 

Indien mogelijk: reactie op de 

tekst, standpunten,  

uitwisselen van gedachten, 

gesprek 

 

 
 

Lied 316 

 

Uitleg 

 

Muziek n.a.v. lied 807 

 

Opdracht en zegenbede 

 

Lied 425 

 

Iedereen een fijne zondag en 

een heel goede week 

toegewenst.  

Wees voorzichtig en vooral: 

blijf gezond! 
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