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                PROTESTANTSE GEMEENTE 

Wirdum Fr. e.o. 
Zondag 30 september 2012 

 
Dienst van de voorbereiding 

De ouderling van dienst 
heet de gemeenteleden 
en gasten welkom. 
Het openingslied is 
SOW 190: ‘Als je geen 
liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in 
duigen’.  

Ds. De Haan zal vanochtend spreken over 
Jakob aan het einde van zijn leven. Dit is een 

bijzonder 
verhaal: het 
is een 
familie-
reünie én 
Grote 
Verzoendag 
tegelijk.  
 
 
 

Dienst van de schriften 
Overdenking 
Er wordt gelezen over het leven van Jacob 
zoals dit in Genesis 49: 28-33 en 50:1-6 en 14-
22 staat beschreven.  
Jacob ligt op zijn sterfbed en al zijn zoons staan 
om hem heen. Hij zegent hen één voor één en 

daarna sterft 
hij. Na dit 
sterven begint 
het gesprek 
tussen de 
broers.  
Ze blijken 
bang te zijn 
voor Jozef en 
gaan naar  

 
 

 
hem toe. Ze buigen voor hem (aan welke droom 
doet dat denken?) Ze zijn bang dat Jozef wraak 
zou kunnen nemen voor het leed dat ze hem 
vroeger hebben aangedaan.  
Het taboe van wat er vroeger gebeurd is wordt 
doorbroken door erover te praten.  
Ze erkennen hun schuld. Jozef is hierdoor erg 
geraakt en hij spreekt vergeving uit.  
Zo kan de breuk in hun familie tot verzoening 
leiden: De ene partij erkent zijn schuld en de 
andere is bereid tot vergeven en zoekt geen 
vergelding. Iedereen kijkt naar zijn eigen fouten 
en zijn aandeel in de pijn.  
 
Dit mag een voorbeeld zijn voor ons, over hoe 
vergeving werkt: Wanneer 
je klein kunt worden voor 
een ander, heb je iets 
begrepen van Gods 
genade. Want met 
vergeving raakt een 
conflict uit de knoop en  
kun je loslaten.  
Genade is: Je hoeft niet alles je leven lang mee 
te slepen. 
 
Zoals Jacob zijn zonen een eigen zegen meegaf, 
zo geeft God ons ook een individuele zegen voor 
ons leven. Zijn doel is om wat er in ons leven fout 
is gegaan, ten goede te keren.  
Dat is therapie in de letterlijke zin van het woord: 
leiding en genezing. 
 

Dienst van het Delen 
1e Collecte:  onderhoud gebouwen 
2e Collecte:  
zending, ten bate 
van het werk in 
Columbia  o.l.v. ds. 
H.v.d. Vijver. 
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Dankgebed- voorbeden- stil gebed. 
De bloemen gaan naar de fam. Adema aan de 
Algrasingel. 
 

 
 

 

 

 
Heenzending en Zegen 
Als slotlied zingen wij SOW 109 in herdichting 
van ds. G. de Haan.. 

 
Hierna worden we heengezonden met de 
Zegen van de Heer.  
 
 

 
Medewerkers 
Voorganger:  G.de Haan 
Organist:  Albert Minnema 
Koster:   Fam.  Brouwer 
1e ouderling:   Sándor.Weerstra 
2e ouderling:  Carla van der Graaf  
Diakenen: Jannie  Pimmelaar en  
                             Alie  Kalsbeek 

 


