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Dienst van de voorbereiding 
De gebeden werden beantwoord door de 
gemeente door het samen zingen van het Kyrië 
Eleison. Gebeden werd er voor de verspreiding 
van de Bijbel, voor de mensen die niet goed 
mee kunnen komen in deze maatschappij, de 
mensen die misbruik maken van de macht die 
ze hebben en er werd gebeden voor ons zelf….  

 
We zingen  Lied 326: “Een rijke schat aan 
wijsheid schonk God in zijn woord….” En dat 
sluit aan bij de 

Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 41. De lezing werd gedaan 

door Henri Vink en 
Anneke Hoekstra 
van de plaatselijke 
afdeling van het 
Bijbelgenootschap.  
De lezing ging over 
Egypte in de tijd van 
de Farao. Die kreeg 
twee dromen. De 1e 
ging over 7 vette 

koeien en 7 magere koeien waarna de magere 
koeien de vette opaten. Ze werden niet dikker. 
De 2e droom ging over 7 volle korenaren en 7 
magere, verdorde korenaren.  
De raadsheren en magiërs van de Farao 
konden hier geen verklaring voor geven. Toen 
dacht de schenker aan Jozef. Jozef werd uit de 
gevangenis gehaald, hij kreeg de dromen te 
horen en vertelde dat er 7 vette jaren zouden 
komen gevolgd door 7 magere jaren. Tevens 
gaf Jozef het advies om graan op te slaan voor 
de 7 jaren van hongersnood. De Farao 
geloofde Jozef en benoemde hem als degene 
die dit mocht gaan regelen. Jozef kreeg een  
 

 
vrouw en twee kinderen. Na de vette jaren 
kwamen de magere jaren. Toen de hongersnood 
aanbrak werd het opgeslagen graan verkocht. 
2e lezing: De Evangelielezing was uit Matheus 22 
vers 15-22. De farizeeërs wilden Jezus in een val 
laten lopen. Ze constateerden dat Jezus oprecht 
en onafhankelijk was en stelden toen de vraag of 
je belasting aan de keizer moest betalen. Jezus 
doorzag het, vroeg om een geldstuk wees op de 
beeltenis en de tekst van de keizer en 
antwoordde: “Geef de keizer wat van de keizer is, 
geef God wat van God is’. 
  
Preek: De voorganger wijst ons op de vreemde 
situatie m.b.t. de kredietcrisis. Hij wijst op het 
speculeren, de dure huizen (niet meer te betalen 
voor starters), de buitenproportionele 
begrotingstekorten etc.  
De bedoeling is 
toch dat goederen  
in dienst van de 
mensen staan en 
niet andersom? 
Hedgefondsen die 
opgericht zijn om 
snel geld te 
verdienen ook al 
gaat dat ten koste 
van bedrijven en 
leidt dat tot veel ontslagen. Een situatie die leidt 
tot macht, hebzucht en een gelegaliseerde 
corruptie. Managers gedragen zich daarbij als 
een soort priesters.  
De kerk is/hoort duidelijk te zijn.  
In Egypte is ook een crises. De Farao droomt 
onrustig en voelt dat de zaken niet goed gaan. 
Als zijn drommen niet kunnen worden uitgelegd 
door de magiërs  is het de schenker die zich 
Jozef herinnert. Hij brengt Jozef ter sprake en die 
wordt gebracht.  
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Jozef doet echter meer dan alleen een analyse 
geven van de dromen. Hij heeft de moed ook 
een oplossing aan te dragen. Een oplossing die 
een politieke en economische vernieuwing tot 
gevolg heeft. Jozef geeft aan dat de God waar 
hij in geloofd macht ziet als dienend aan de 
mensen.  
Dit is politiek voor de lange en niet voor de 
korte termijn. Als management hun werk niet 
meer ziet als dienend dan gaat het mis. 
 
Vervolgens krijgt Jozef een nieuwe naam, 
trouwt met een dochter van een regerend 
priester en krijgt twee kinderen. Jozef die in een 
volstrekt vreemd land deze positie krijgt. Eerlijk 
duurt het langst is hier zeker van toepassing.  
 
Voor onze tijd geldt ook; geef de keizer wat van 
de keizer is en geef God wat van God is.  
Blijf eerlijk in je werk. Als manager kun je ook 
zelf ontdekken dat je te ver weg komt te staan 
bij waar het om ging. Om tegen de stroom in te 
roeien moet je lef hebben. Dat heb je ook nodig 
om staande te blijven. Klokkenluiders hebben 
het moeilijk en ze verdienen onze steun. 
Maar in de Bijbel, in het geloof zit ook de 
traditie om juist daar je actie op te richten. 
 
We zingen hierna SOW 70. “De eerste is de 
laatste’.   
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte: Voor het Bijbelgenootschap en met 
name de actie voor Bijbels in China.  
2e Collecte: Voor de Kerk.  
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Er is gebeden voor de 
kerk, de wereld en voor 
onszelf… afgesloten 
met het samen bidden 
van het ‘Onze Vader”.  
  

Bloemen 
De bloemen gingen 
naar fam.Bos in 
Swichum.  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Griet 
Kielstra. 

 

 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds.Bloemink (Beetgum) 
Organist:  Klaske Deinum 
Koster:   Jannie Smids 
Ouderling van dienst: Teake Posthuma 
Diakenen: Hinke Meindertsma en  
  Bea Koornstra 
Medewerking: Henri Vink en Anneke Hoekstra  
  van het Bijbelgenootschap.  
 


