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Zondag 28 maart 2010 

 
Dienst van de voorbereiding 

Het openingslied is Gezang 
120:1, Heft op uw hoofden, 
poorten wijd. 
Hierna leest Ds. Wagenaar de 
10 beloften. 
 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Exodus 11, hierin 
wordt de laatste plaag 

uitgesproken tegen de Farao. Middernacht zal 
de Heer rondgaan en alle eerstgeborenen in 
het land zullen sterven. 
Alle Egyptenaren zullen getroffen worden maar 
bij het volk van Israel zal niemand een haar 
gekrenkt worden. 
2e lezing: Lucas 19, de intocht van Jezus in 
Jeruzalem. 
 
Preek: In deze 40 dagen tijd staat de staf van 
Mozes centraal. Hij is telkens bij ons, hij gaat 
met ons mee. De staf staat symbool voor 
bevrijding, als teken dat God bij ons is. 
Het symbool van verlangen, voor de steun 
onderweg.  
Mozes had een staf nodig om een weg te 
zoeken voor het volk van Israel. Wat was Jezus 
zijn weg, zijn verlangen? 
Mozes en Jezus zoeken allebeide bevrijding 
voor hun volk. Mozes strijd met paard en 
wagen, Jezus gaat de strijd niet aan met 
geweld. Vrede en gerechtigheid zijn de weg 
zelf. Jezus gaat de weg, op weg naar 
Pasen,steeds meer alleen. Hij draagt het leed 
zelf, hij gaat alleen door de zee van onmacht, 
terwijl Mozes het volk Israel door de zee, door 
de dood, nieuw leven brengt. 
Er staat ook een staf als symbool in de kerk, 
waar staan wij voor op? Waar hebben wij een  

 
staf bij nodig? Hoe vinden wij de weg, hoe komen 
we bij onze roeping/verlangen? 
We gaan op weg naar Pasen! 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Kerk In Actie 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
 
 
 

40 dagen project 
Er is na de collecte gelegenheid om op te 
schrijven op 
een briefje 
waar je 
steun voor 
nodig hebt, 
wat is de 
weg je wil 
gaan en wat 
heb je 
daarvoor 
nodig? Deze briefjes worden ophangen in de staf 
welke voor in de kerk staat.  

 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt dank uitgesproken voor de goede 
berichten na de operatie van Ellie Visser. 
Ook dank dat het weer de goede kant opgaat met 
Henry Vink. 
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Bloemen 
De bloemen 
gingen naar: 
Trudi Vink 
Het 
bloemstuk 
was 
gemaakt 
door 
Lieuwkje 
van Lunen. 
 

Palmpasen 
De kinderen van de 
zondag school 
komen binnen met 
hun palm Pasen 
stok. Na enige uitleg 
van alle versieringen 
zingen de kinderen, 
met ondersteuning 
van een cd, een 
palmpasen lied. 
Dit lied is tevens het 
slotlied. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Heenzending en Zegen 
Wij ontvingen de zegen van de Heer en be-amen 
dit met het drie keer zingen van AMEN 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds.Hinne Wagenaar 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen:  Tjitske Visser en Jannie  
  Lindeman 
Met medewerking van het Praethuys.  
Organist:  Albert Minnema 
 


