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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

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

Zondag 21 maart 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 
Welkom door de ouderling van dienst. 

Zingen Gezang 
14: 1 en 2 
Gebed 
Zingen Gezang 
14: 3 en 5 
Gebed om 
ontferming 
Tijdens het 
gebed wordt 
afwisselend 

gezongen Kyrie Eleison 
 

Voor de 
schriftlezing 
zingen wij uit 
Wonder 
boven 
wonder  de 
verzen 1, 4, 
5 en 6: 
Iepenje my 
foar jo 
goedens 

 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 9: 13 – 15. Dit gaat over 
Mozes en Aaron die de Farao in Egypte 
aanspreken en de plagen aankondigen.  
 
Preek: 
Tijdens de voorbereiding met het Praethuys 
komt regelmatig de vraag: Moet dat nou, zoveel 
plagen, zoveel verdriet, geweld, doden? Vragen 
die voortkomen uit het gevoel dat God het 
allemaal heeft bedacht. God de regisseur, die 
blijkbaar behagen schept in geweld. Net of de 
mensen in Egypte allemaal slecht zijn. 
Ds. Wagenaar: hoe zijn deze teksten bedoeld?  

 
Deze verhalen zijn opgeschreven door Israël hoe 
zij God hebben ervaren. En wij proberen te 
begrijpen wat dit met ons, met mij te maken 
heeft. 
a. maatschappelijk/politiek 
b. voor ons persoonlijk (lezen als persoonlijke 
uittocht) 
 
Ad a. Verhaal speelt in slavernij/verdrukking. 
Egypte is het symbool van rijken, van het vast 
willen houden. De onderdrukten zoeken naar een 
nieuw leven/land. Is dat mogelijk een beloofd 
land te zoeken? Kan dat? Maar God gaat mee!  
De Farao houdt vast – dan komt er strijd: plagen 
– weerstand. 
Rampen die ons treffen wanneer we volharden in 
het verkeerde . Kijk om je heen: de strijd om 
vrijheid in Zuid-Afrika heeft veel slachtoffers 
gekost, de Berlijnse muur, tot de omslag komt. 
Kijk naar de USA waar veel strijd is om een 
ziektekostenverzekering voor iedereen te 
realiseren. De rijken willen eigenlijk niet delen. 
De zonde is hardnekkig, enorme tegenstand. 
Maar God zegt steeds: ‘Ik ben bij je’. Je denkt het 
is onmogelijk, maar het kan! 
 
Ad b. De uittocht staat symbool voor ons eigen 
leven: persoonlijke weg – de innerlijke strijd. Ik 
wil op zoek naar een nieuw leven. Hoe 
gemakkelijk vallen we terug - lees naar de 
vleespotten van Egypte. De eigen weg van 
menswording is een 
weg van knokken. 
Altijd  dat oude 
gedrag: strijden 
tegen dat negatieve 
zelfbeeld , 
depressie, eten, 
roken, drinken … 
Wie is de baas? 
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Rampen die ons treffen wanneer we niet 
veranderen. Soms in omgang met man/vrouw, 
kinderen, ouders. Loskomen van een bepaald 
gedrag. Bij terugval lijkt het of ons hart zich 
verhard. Dan blijkt dat God niet de regisseur is, 
maar bij je is in je zoektocht.  
De staf van Mozes is het symbool van herder 
als steun. Niets is onmogelijk. God is de herder 
van zijn volk. Ik ben bij je, Ik zal bij je zijn. Wat 
betekent het voor ons? Waar sta jij voor op? 
Wat is uw/jouw project, beloofde land? Waar 
staat de staf symbool voor in jouw leven? 
We mogen weten dat op onnavolgbare wijze de 
Heer onze Herder is. 
Stilte 
Muziek 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Zending. 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er werd voorbede gedaan voor Henry Vink die 
opgenomen is in het ziekenhuis. Voor Carolien 
Steringa die ernstige rugproblemen heeft. Voor 
……. omdat haar broer zeer ernstig ziek is.  
 

Waar sta jij voor op?? 
Door het 
Praethuys is 
in de kerk 
een staf 
opgericht. 
Een staf die 
ook Mozes 
had om op te 
leunen en die 
met hem 

ging.  Daarop 
kunnen kaartjes 
worden gehangen 
met daarop 
geschreven 
waarvoor de 
mensen in onze 
gemeente op willen 
staan.   
Een tiental mensen 
staat op, vult een 
kaartje in hangt dit 

aan de staf. Ook geven ze uitleg aan de 
gemeente waarvoor ze opstaan en wat ze 
daarvoor aan steun nodig hebben.  
 

Bloemen 
De bloemen gingen naar de RK Parochie 
Wijtgaard in de 
persoon van 
Broer Roorda.      
In verband met 
de 
voorbereiding 
en uitvoering 
van de musical 
Paulus in de 
RK kerk. De 
bloemen symboliseren de geknakte korenaren. 
Geknakt door de hagel die in Egypte viel en die 
een flinke schade toebracht. 
  
Het bloemstuk is gemaakt door Loeki van Lune.     
 

Heenzending en Zegen 
Wij ontvangen de 
zegen van de 
predikant en 
‘beamen’ dat.  
 

 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:   Hinne Wagenaar  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janke Riemersma 
2e ouderling: Koos van der Werff   
Diakenen: Hinke Meidertsma 
  Jannie Lindeman  
 


