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                PROTESTANTSE GEMEENTE 
Wirdum Frl. e.o. 

Zondag 27 februari 2011 

 
Welkom 

De ouderling 
van dienst heet 
ons van harte 
welkom.  

 
 

 

 

 

Dienst van de voorbereiding 
Openingslied Ps. 25: 4 en 6 
 
Drempel- en kyriegebed. 
 
We zingen Gez. 301: 2. 
 
Glorialied: Gez. 301 : 3 en 4. 
 

Dienst van de schriften 
Gebed van de zondag  

 
1e lezing: Exodus 
17: 3 - 7. 
Zingen: Gez. 224: 
3, 4, 5 en 6. 
2e lezing: Joh. 4: 5 
- 29 
 

Zingen Gez. 75: 4 en 5. 
 
Preek: Thema vrijheid zoeken.  
Is God in ons midden of niet?.De Bijbel leert 
ons wie God is dwars door alle verhalen heen. 
Mozes wees het volk Israël op God. In de 
woestijn was Mozes de gevierde held of de 
schuldige, als het niet voor de wind ging. Zo  

gaat het in Zuid-Afrika, Amerika met Obama 
(teleurstelling) momenteel in Arabische landen 
waar men probeert de vrijheid terug te winnen. 
Vrijheid en opbouw zoals onderwijs, 
gezondheidszorg en een eerlijke toekomst kost 
tijd. Vaak ontbreekt het politici aan moed. Wat 
doen we met onze vrijheid anno 2011? Mozes en 
het volk Israël moesten het doen met wat 
voorhanden was, zoals het manna. Hun euforie is 
omgeslagen na de bevrijding. Mozes kreeg de 
schuld. Mensen vergeten gauw. De God van 
Israël is in ons midden of niet? De God van IsraËl 
is niet vanzelfsprekend alleen bij voorspoed. 
Mensen kunnen elkaar onvoorstelbaar veel leed 
bezorgen. De God van Mozes heeft een naam: 
“Ik zal er zijn”. God zegt tot Mozes: Leid het volk, 
neem je staf mee. Zie wat voor handen is om te 
leven n.l. de rots waaruit water vloeit.  
In het verhaal van 
Samaritaanse vrouw 
is het niet 
vanzelfsprekend dat 
op het heetst van de 
dag de vrouw komt 
water putten. Na haar 
ontmoeting met 
Jezus vertelt ze haar 
verhaal aan de 
mensen die van de 
weeromstuit Jezus ook willen ontmoeten.Ook in 
dit verhaal komt de vraag: Is God in ons midden 
of niet? Wie beweegt jou en wat vind je 
vanzelfsprekend, wie motiveert jou? 
 
Zingen: Gez: 223. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Missionair werk 
2e Collecte: Onderhoud gebouwen 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Voorbede wordt gedaan voor de familie van 
Wiebren Bouwma, die door een noodlottig 
ongeval is omgekomen. 
  

Bloemen 
Ds. Bloemink komt al ongeveer 25 jaar als 
gastpredikant in onze gemeente. Als 
waardering gaan de bloemen als groet van 
onze gemeente naar Ds. Bloemink. 
De gemeente beaamt deze mededeling met 
een applaus.  

Het bloemstuk was gemaakt door Lies de Jong  
 

Heenzending en Zegen 

Slotlied:  SOW 70.. 
We worden 
heengezonden 
en ontvangen  
de zegen van 
de Heer.  
 

 

 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:   Ds. B. Bloemink 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Janny Veenstra 
2e Ouderling: Mieke Mink 
Diakenen: Tjitske Visser 
  Wiebren Jongbloed 
 
 


