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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
5e zondag van de 40 dagentijd 

Zondag 14 maart 2010 
 

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van dienst Teake 
Posthuma  heet ons allen van 
harte welkom.  
 
Het intochtslied is psalm 122: 
1,2. 
Tijdens het bidden bij de 
opening vraagt de voorganger 
om liefde en inzicht om zo te 
leven zoals God bedoeld heeft. 

We zitten momenteel midden in de lijdenstijd. 
Rose tulpen staan in de kerk. D.w.z. dat het 
begint op te lichten. De witte kleur van het licht 
en het leven maakt het paars weer lichter van 
kleur. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: exodus 7: 8-25 
Mozes en Aaron 
Daarna zingen we gezang 
173, 1 en 3,  
2e lezing: Lucas 15: 11-32 
De gelijkenis van de 
verloren zoon. 
 

Daarna zingen we gezang 173, 4 en 5 
 
Overweging  
Farao waant zicht als een God. Hij onderdrukt 
mensen, door uitbuiting en slavernij. 
Andere mensen zijn niet meer vrij om eigen 
geluk te krijgen. Ook alcohol, relatie en werk 
kunnen ons tot slaaf maken. Daarom hebben 
we te 
maken 
met 
lijden.  
Je  

 
 
kunt ook zeggen: ik leg me niet bij de 
onderdrukking neer. Dat doet  
Mozes ook. Hij legt zich niet neer bij de slavernij.  
Hij is bang en onzeker en heeft daarom een 
medemens nodig. Wanneer 
Aaron zijn staf neerwerpt voor 
de Farao verandert deze in een 
slang. Ook de staven van de 
Egyptenaren werden slangen. Er 
zijn machten en tegenmachten 
maar de slang van Mozes wint.  
Met dezelfde staf slaat hij op het 
water van de Nijl dat daarna 
verandert in bloed. Het water is 
de bron van het leven. Het 
levend water van Egypte wordt 
dood. Dood en leven. Uiteindelijk 
komt er straks nieuw leven, maar wel door de 
dood heen. 
De jongste broer jaagt alles er door heen. Hij 
raakt in een economische en persoonlijk crisis en 
komt tot inkeer. Dat heeft ook met Pasen te 
maken. Hoe gaan wij met een crisis om? Wordt 
dit de omwenteling in het leven? De crisis kan 
nooit zo groot zijn, dat het niet omgekeerd kan 
worden.  
 
Daarna zingen we gezang 182, 1 en 2.  
  

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
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40 dagen project 
Het praethuys licht het paasproject 
toe. Waar ga je voor  in je eigen leven 
? Wat is je verlangen. De leden van 
het praathuis vertellen welke weg zij 
de komende tijd willen volgen: meer 
naastenliefde, meer barmhartigheid, 
meer rechtvaardigheid en bewuster 
consumeren. De komende weken 
kunnen we op een briefje schrijven 
welke weg we willen gaan en dit aan 
de staf in de kerk gaan hangen. 

 
 

 

 
Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
 

Bloemen Het bloemstuk 

was gemaakt door Fokje 
Tolsma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slotlied en zegen 
Tot slot zingen we het vrolijke lied” Een land om 
van te dromen”. 
Daarna ontvangen wij de zegen.  
 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. Hoogterp, L’den. 
Organist:   Klaske Deinum 
Koster:    Jannie Smit 
Ouderling van dienst:  Teake Posthuma 
Tweede ouderling    :  Janke Riemersma                             
Diakenen        : Tjitske Visser 
   Wiebren Jongbloed 
 
 


