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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Zondag 23 november 2008 

 
Dienst van de voorbereiding 
Het is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.  

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 45 
Het vertelt het verhaal van Jozef, die zijn broers 
eindelijk vertelt wie hij is. Hij mag zijn oude 
vader weer 
ontmoeten. 
2e lezing: 
Matheus 24: 
15-34 
 
Preek: In het 
boek Genesis 
wordt verteld 
dat God de schepper wil dat het goed is, vanaf 
het begin. Hoe gaan wij als mens om met de 
schepping en met elkaar? Dit 1e bijbelboek gaat  
over de relatie tussen mensen = broederschap. 
‘Ben ik mijn broeders hoeder’ ? Ja, dat is de 
bedoeling van Gods schepping, het 
samenleven. Zoals Jozef in de put zat, door 
toedoen van zijn broers, zouden we kunnen 
zeggen: “boontje komt om zijn loontje”. 
Maar Jozef laat zijn broers weten dat God er 
een bedoeling mee heeft gehad om hem naar 
Egypte te laten sturen door zijn broers.  Als 
Juda dan ook aan Jozef laat zien dat hij 
veranderd is, is daar de ommekeer die Jozef 

gehoopt had te 
zien. Juda ging 
borg staan voor 
Benjamin, voor 
zijn broeder! Voor 
Jozef is dat 
genoeg, zijn 

broers hebben de kans gegrepen om zich te 
bekeren. Dat wat als je reserve hebt kun je  

 
delen. Zoals Jozef het graan in overvloed had in 
Egypte en dit kon delen met zijn broers. Zodat 
deze konden overleven. 
Vaak hebben we een vooroordeel, we hebben 
snel een oordeel over de 
ander. De bijbel zegt: 
“als puntje bij paaltje 
komt” is God degene die 
oordeelt. Het kwaad zal 
stoppen, Gods macht is liefde/ vrede. Christus 
zal koning worden. Mensen zijn elkaars broeders, 
dit is sterker dan het kwaad. Ook al is er dreiging 
van een crisis, in je persoonlijke leven of in 
relaties. Net als Jozef mogen we zeggen: Ik ben 
jou broer! 

Houdt vast aan de God van Israël, opdat we 

leren te delen, leren elkaars broeder te zijn. 
Ik ben jou medemens! 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Diaconie 
2e Collecte: Kerk 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er wordt voorbede gedaan voor Sietske de Haan, 
zij ondergaat deze week een operatie. 
  

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar:Elske Postuma 
 Het bloemstuk was 
gemaakt door: Loeky van 
Lune.  
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Mededelingen 
Er is een geboorte kaartje binnengekomen van 
Gysbert en 
Mathilda 
Wassenaar,  
op 18 november 
‘08 is hun zoon 
Erik geboren. 
Het is het 
broertje van 
Sanne. 
Op vrijdag 28 november ’08 gaan Mark 
Holwerda en Henny Janette Bouwma trouwen. 
Zij wonen in de Sj. V.d Kooistrjitte 12. Het 
huwelijk zal ingezegend worden door Ds. J.van 
Dijk in het kerkje van Swichum. 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Medewerkers 
Voorganger:    Ds.Hoogterp (Leeuwarden) 
Organist:  Klaske Deinum         
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Koosje Reitsma 
Diakenen: Gjalt Lindeboom,  

Hinke Meindersma  
 
 


