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Zondag 10 juni 2012

 
Dienst van de voorbereiding 

Ouderling van 
dienst Geartsje van 
der Meer heet 
iedereen van harte 
welkom. Wij zingen 
het openingslied, 
Psalm 65: 1 en 2: 
`De stilte zingt U 
toe, o Here, in uw 

verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort`. Na votem en groet 

zingen wij van Gods 
glorie: Gez. 255: `Ere zij 
aan God, de Vader`. 
Wij bidden het gebed om 
Gods Geest, in de naam 
van de Vader, Zoon en 
Heilige Geest. 
 
De kinderen gaan naar de 
nevendienst. 

 

Dienst van het Woord 
1e lezing: Exodus 3: 1-12 
   Deze lezing is een parallellezing 
   bij de Evangelielezing over     
   Nikodemus. 
 
Zingen: Gez. 51: Lieve Heer, Gij 
zegt `kom` en  ik kom, want mijn 
leven is  onder de macht gesteld 

                   van de Heer die mijn dagen en 
                   nachten telt en de Heer zegt 
                  `kom` en ik kom`. 
2e lezing: Johannes 3: 1-8 
 

Overdenking 
Wedergeboorte, opnieuw geboren worden,  

 
staat centraal. Het verhaal uit Exodus, de roeping 
van Mozes, is hierbij een voorbeeldverhaal: 
Mozes, moordenaar-vluchteling-
herder vraagt zich af wie hij is: 
behoort hij tot het Joodse volk; is 
hij een Egyptisch adoptiekind of 
een aangenomen zoon van 
Midjan? Hij zoekt om zijn 
bestemming en vindt zijn roeping 
bij de berg Gods. Daar wordt hij geraakt in het 
diepst van zijn bestaan. God roept hem en hij 
leert wat zijn volk is; wie God is; wie hij zelf is. 
Een heilige ervaring. Ook wij kunnen zo`n 
ervaring beleven: in onze zoektocht om 
heelwording en toekomst ervaren dat God er is 
en je `vrij` maakt. Zo`n roeping betekent 
pelgrimeren in het leven, tot dienst van mensen, 
tot dienst van God. Durven, zoeken, vertrouwen 
en weten dat God met je gaat. Sta open voor de 
Geest, ga mee met de wind en vertrouw. 
 

Moment van stilte en muziek 
 
Zingen: Gez.: 487: `De Heer heeft mij gezien en 
                               onverwacht ben ik opnieuw  
                              geboren en getogen`. 
 

De kinderen komen terug van de nevendienst. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan 
vandaag naar Sake 
Mink. Hij maakt een 
moeilijke tijd door. 
 

Gedenken 
Wij staan stil bij het 
overlijden van Kerst 
Offringa. De diaken 
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steekt een kaarsje aan, aan de 
paaskaars en brengt dit naar 
de Kapel. Daar is de naam van 
Dhr. Offringa bijgeschreven.  
Wij zingen: Psalm 90: 1: `Gij 
zijt geweest, o Heer,  en Gij 
zult wezen de zekerheid van  
allen die U vrezen`. 

 

Dienst van het delen 
1e Collecte: Werelddiaconaat 
2e Collecte: Kerkelijk werk 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil 
gebed 
De gebeden worden afgesloten met 
het gezamenlijk gebeden Onze 
Vader. 
 

 
Heenzending 
en Zegen 
Als slotlied 
zingen wij Gez. 
44: `Dankt, dankt 
nu allen God`. 
Wij gaan naar 
huis met de 
Zegen van de 
Heer. 
Wij 
beantwoorden de 
zegenbede met 
het gezamenlijk gezongen Amen. 
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Teake Posthuma 
Ouderlingen: Geartsje van der Meer 
                Corry Brouwer 
Diakenen: Wiebren Jongbloed 
                               Alie Kalsbeek 


