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PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag    21 febrewaris 2010  

Eerste zondag van de 40-dagen tijd  

(Dienst van Boete en Verzoening) 
 

 
De Dienst 
Tekst: Exodus 2: 11- 22 en 3: 1-14 

Het verhaal van de 
roeping van Mozes als 
God hem aanspreekt bij 
de brandende 
braamstruik in de 
woestijn en hem 
opdracht geeft om naar 
Egypte te gaan om zijn 
volk te redden. Mozes’ 
redding wordt zijn 
roeping. God daalt af 
omdat Hij de ellende 
van zijn volk heeft 
gezien en het wil 

redden. Maar Mozes moet  Zijn partner zijn om 
Zijn plan uit te voeren. Als Mozes naar de naam 
van God vraagt zegt Hij: “IK ZAL ER ZIJN” is 
mijn naam. Allemaal werkwoorden. 
Ook moet Mozes klaar komen met het feit dat 
hij een moordenaar is. Hij moet in het reine 
komen met zijn leven. Wij ook.  

Wij worden uitgenodigd om 
met het verleden in het reine 
te komen. Om zo een nieuwe 
toekomst tegemoet te gaan.  
‘Heb vertrouwen’, zegt God 
tegen Mozes en ook tegen 
ons: ‘Ga! Ik zal bij je zijn’.  
Amen.  
Dit waren de laatste woorden 
van de preek.    
 

 
 
 

 
Bijzonderheden:  
We hebben gezamenlijk een Schuldbelijdenis 
uitgesproken. 
Daarna was er 
gelegenheid 
om onze 
persoonlijke 
schuld op een 
papiertje te 
schrijven.  Die 
werden 
verzameld 
voor in de kerk 
om te worden 
verbrand door een 
diaken. Dit nadat 
de dominee eerst 
enkele teksten 
voorlas uit Psalm 
103. Daar staat 
o.a: ‘die al uw 
ongerechtigheden 
vergeeft’.  
Daarna sprak hij de 
‘Vrijspraak’ uit.     
 
  

VOORBEDE 
De voorbede was de Gezamenlijke 
Schuldbelijdenis waarin we o.a. zeiden:  
 

Voor u belijden wij, eeuwige God, 
Voor heel uw kerk en voor elkaar 

Dat wij gezondigd hebben 
In gedachten, woorden en daden, 

In het kwade dat wij gedaan hebben 
En in het goede dat wij hebben nagelaten. 
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Dit gebed hebben we besloten met het 
gezongen Onze Vader: 
‘God fan fier en hein ús Heit’ 
         

 
Bloemen 
De blommen 
(makke troch  
Lieuwkje van 
Lune) giene 
hjoed nei  
Aline de 
Boer. 
 

 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:  Ds.H.T.Wagenaar   
Koster:   Jannie Smids 
Organist:  Albert Minnema  
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
2e ouderling:  Mieke Mink 
Diakenen:  Jannie Lindeman 

Frida Wijbrandy en Gjalt 
Lindeboom 

 
  
 
 
 
 

 

 
 


