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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr e.o. 
Zondag van het Werelddiaconaat 

Zondag  12 oktober  2008 

 
Thema van de dienst: 

“Uitgekleed worden…” 
 
Dienst van de voorbereiding 
We worden welkom geheten door de ouderling 
van dienst.  
We zingen Psalm 84: 1,2 
Hoe leaflik is jo hûs, o Hear,  
de wenning dêr’t jo namme klear 
ta klinken komt foar alle minsken.  
 
Daarna volgt de bemoediging.  
 

Dienst van de schriften 
Lezing door Auke 
Wiersma. Genesis 
39.  
Dit vertelt van 
Jozef die in Egypte 
komt als slaaf en 
gekocht wordt door Potifar. Jozef is 
betrouwbaar en wordt degene die de leiding 
heeft over de gang van zaken in het huis. De 
vrouw van Potifar probeert Jozef te verleiden. 
Dat lukt niet. Ze beschuldigd Jozef van 
aanranding en Jozef wordt in de gevangenis 
van de Farao gezet.  
Vervolgens is hij ook in de gevangenis 
betrouwbaar en krijgt daar de leiding..  
 
Preek: 
It tema fan de tsjinst is: “Útklaaid wurde”.  
Dat kin twa dingen betsjutte: 
1e. Fernedere wurde. 
2e. It moaiste en yntiemste wat je mei meitsje 
kinne. 
Joazef wie fernedere. Syn broers hiene him de 
mantel út dien en ferkocht.  
 

 
Bei Potifar yn tsjinst as slaaf krige Joazef de 
lieding oer de húshâlding. Dan krijt de frou fan 
Potifar in eagje op him. It wie in kreaze man. 
Letterlik: ‘Kant fan lea’. Mar wie die frou no 
fereale of net...  
Joazef fielde wol dat dit net goed kam. Hy wie 
ommers de slaaf en wie altyd de pineut. Gie hy 
derop yn dan kam it net goed my him en de baas. 
Hy gie der net op yn mar de frou hie him wol te 
pakken. Doe hy fuort gong hâlde sy syn mantel.  
Joazef wie dus útklaaid.  
As slaaf draaide hy op foar de situaasje.  
Joazef wie de ûnderlizzende partij. In oar hie de 
macht.  
It sprekwurd soe wêze kinne:  

Seks makket mear kapot dan je leaf is.... 
En dat jild ek foar ús. Ek de minsken kinnen 
kieze. It liket as alles kinne moat... Seks moat je 
net sa swier oan tille. Mar de praktyk is dat je dêr 
ek yn kieze kinne. Wit je de grinzen te lûken? 
 
Yn de wrâld bart it tige faak dat minsken útklaaid 
wurde. Soms hawwe minsken letterlik gjin klean 
mear oan. Miljarden dollars/euro’s die ‘ferdampe’ 
hawwe sy gjin weet fan.  
 
Mar it kin ek oars. Paulien Meijers giet nei in 
weeshús te wurkjen.  
Minsken kinne útklaaid wurde mar je kin se ek 
wer oanklaaie.  
Je kinne der yn kieze. God stiet oan 
de kant fan de earme, fernedere 
minsken. En der kinne wy dus ek 
stean.  
 
Nei de preek spilet it korps. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Werelddiaconaat 
2e Collecte: Kerk 
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De collecte voor het wereldiaconaat gaat naar 
projecten in Kameroen. Daarmee worden 
methodes ontwikkeld om de opbrengsten van 
de landbouw te verhogen en de kennis op dat 
gebied te verbeteren. Samen met het ICCO 
probeert Kerk in Actie deze mensen weer 
zelfvoorzienend te maken.  
 
Paulien Meijers vertelt over haar plan om naar 

Oeganda te gaan. 
Ze gaat daar vanaf 
januari 2009 drie 
maanden in een 
weeshuis werken. 
Een weeshuis waar 
drie zusters de 

scepter zwaaien over kinderen van 0 – 6 jaar. 
Paulien wil daar helpen en zich met die 
kinderen bemoeien. Een zonnestraal voor hen 
zijn. Van hen wil ze leren hoe ze zich staande 
houden. Dit alles vanuit een drang om iets te 
willen DOEN. Ze hoopt ook de zusters te 
kunnen ontlasten en de kinderen kind te laten 
zijn.  
Ze is blij dit te mogen vertellen en zal ons op de 
hoogte houden van haar belevenissen.  
De voorganger vraagt haar om ook stukjes te 
schrijven voor ‘Op ‘e hichte’.  
 

De tafel 

We vieren de maaltijd van de Heer.  
Als aanvangslied zingen we SOW 157. “Ik 
geloof in God de Vader”.  

 
Het tafelgebed 
wordt uitgesproken 
door de voorganger 
en diaken.  
Na de 
instellingswoorden 
bidden we samen 
het “Onze Vader”.  
We worden 

uitgenodigd om de mensen om ons 
heen ‘vrede’ de wensen.  
Tijdens de maaltijd zingen we:  
“Jou lof o alle folken  jou lof oan God, 
de Hear, jou lof, o alle folken, jou lof 
oan God de Hear.  
 

Zegen 
We gaan de wereld in met de zegen: 
Voorganger: 
Ga maar op weg 
en neem van hier mee 
licht en vrede 
hoop en vertrouwen. 
Je gaat niet alleen 
God gaat met je mee.  
Allen:  Amen.  

 
Bloemen 
De bloemen gingen naar 
mevrouw v.d. Meer Okkinga 
van de Algrasingel in Wirdum. 
 Het bloemstuk was gemaakt 
door Loeky van Lune. 
De gouden bol symboliseert de 
rijke wereld. Het bruine staat 
voor de arme wereld. Daarover 
heen een brug die deze 
werelden verbindt.  
 

Medewerkers 
Voorganger:  Ds. Hinne Wagenaar.  
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Arie Dol 
Diakenen: Auke Wiersma, Jannie Lindeman 

en Frieda Wijbrandy.  
Met medewerking van Brassband ‘Looft den 
Heer’ onder leiding van Andries Kramer.  
 


