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Dienst van de voorbereiding 
In het drempelgebed belijden we God onze  
persoonlijke schuld en de schuld van de wereld. 
 
De psalmen zeggen ons steeds weer, hoe 
belangrijk het is dat wij het Woord van God 
hoog houden. Ps. 119 bijvoorbeeld zegt 
daarover onder meer: “Wees goed voor uw 
dienaar, dan zal ik leven en mij houden aan uw 
woord. Neem de sluier van ogen en ik zal zien 
hoe wonderbaarlijk mooi uw wet is.” En, even 
verder: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, 
een licht op mijn pad.” 
 

 
 
Onze organiste Elske 
Posthuma in volle 
concentratie tijdens de 
begeleiding van de ge-
meentezang 

 

 
Dienst van de schriften 
1e lezing: Genesis 37 helemaal 
 
Preek:  
Dit verhaal over Jacob en zijn lievelingszoon 
Jozef bevat alle aspecten van het leven, ook bin-
nen het gezin. Er zijn spanningen, er is afgunst, 
wat uitmondt in moorddadig gedrag. Opvallend in 
dit verhaal is de afwezigheid van mogelijke 
dochters. Vanmorgen komt één aspect naar 
voren, dat van de geliefde zoon: “Hij (Jacob) 
hield meer van Josef dan van de andere zonen”. 
Hoe eerlijk en tegelijk, hoe pijnlijk! In Jozefs dro-
men stond hij centraal. Dominee trekt die 
gedachte door naar Israël tussen de volken daar 
om heen. De vraag waar wij in de afgelopen 
periode vaak mee worstelden was onze 
verhouding met Israël, de uitverkoren zoon 
tussen de volkeren. In de geschiedenis hebben 
de Europese kerken het daarmee niet goed van 
afgebracht. In de huidige kerkorde staat, dat 
onze kerk onlosmakelijk is verbonden met het 
volk Israël. Dat betekent niet dat wij kritiekloos 
accepteren hoe de staat Israël zich opstelt jegens 
de Palestijnen. Zoals destijds alle volken rond 
Israël een plek nodig hadden, geldt dat vandaag 
ook voor de Palestijnen. Van 70 na Chr. Tot 1948 
(stichting van de staat Israël) woonden er andere 
volken in Palestina. Na het einde van W.O. II 
creëerden de Europese landen een nieuwe staat 
Israël voor de Joden. De woede van de 
Arabische landen over die stap is voorstelbaar. 
Tijdens de Israëlreis vorige maand hebben onze 
gemeenteleden dat ook ervaren. Je voelde 
voortdurend de spanning tussen de verschillende 
bevolkingsgroepen, ook tussen Joden onderling. 
Er zijn natuurlijk ook grote verschillen in welvaart. 
Er is voor Israël en de omliggende volken geen 
toekomst als dat grote probleem van de positie 
van de Palestijnen niet wordt opgelost. Terug 
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naar het verhaal van Josef. Uiteindelijk komt hij 
in een positie waarin hij anderen – zijn broers – 
kan dienen, hen een plek, een thuis, kan 
bieden! Hij kan voor hen zorgen. Dát is de taak 
van iemand, die door God is uitverkoren. En in 
het verlengde daarvan is dat de taak van een 
uitverkoren volk.  
 

Dienst van het Delen 
Er is een geboortekaartje binnengekomen van 
Rienk Wim Sietze, zoon van Jan-Sietze en 
Laura Brouwer – de Jong, Sybren 

Valkemastrjitte 7 in Wirdum. 
De tekst op het kaartje luidt: 
 
Er zijn zoveel dingen in het 
leven, 
die je steeds verbaasd doen 

staan. 
Maar het mooiste wat je elkaar kunt geven 
Is een nieuw leven uit liefde ontstaan. 

 
1e Collecte: Kerk en Israël 
2e Collecte: Kerk 

 
Bloemen 
 
De bloemen gingen 
naar Illona Letscher, 
Legedyk 68, die deze 
week thuiskwam uit het 
ziekenhuis.  
  
Het bloemstuk was 
gemaakt door Fokje 
Tolsma 
 
 
 

Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
Het dankgebed wordt voorafgegaan door het 
zingen van Sjongend Op Wei, nr. 200: Dona 
nobis pacem pacem. 
  
Voorbede wordt gedaan voor de jonggeborene 
en zijn ouders. Het gebed wordt besloten met 
het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. 
  
 
  

 
Zoals 
gebruikelijk 
op de 1e 
zondag van 
de maand is 
er ook nu 
koffiedrinken 
na de dienst, 
 

 
 

 

 

en is er 
gelegenheid om 
de souvenirs te 
bekijken van de 
Israëlgangers 

 
 
 
 
 
 
 
 
Medewerkers 
Voorganger:     Ds. Hinne Wagenaar 
Organist:   Elske Posthuma 
Koster:    Jannie Smids  
Ouderling van dienst:  Janny Veenstra 
Diakenen:  Jannie Lindeman, Hinke 

Meindersma 


