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orde van dienst 16 september 2018 
 
Voorbereiding 

 welkom en mededelingen 

 intochtslied Ps 116: 1, 3 

 stil gebed 

 bemoediging en groet 

  Klein Gloria, 

  II:        verootmoedigingsgebed 
 leefregel 
  

Dienst van het Woord 

 gebed bij de opening van de Schriften 

 gesprek met de kinderen 

 zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 schriftlezing  Genesis 37: 12-28 lector 
 
12Toen Jozefs broers er eens op uit getrokken waren om de kudden van hun vader bij 
Sichem te laten grazen, 13zei Israël tegen Jozef: ‘Zoals je weet zijn je broers het vee aan 
het weiden bij Sichem. Ga jij eens naar hen toe.’ ‘Goed,’ zei Jozef, 14en Jakob vervolgde: 
‘Ga kijken hoe je broers het maken en hoe het met het vee staat, en breng mij dan verslag 
uit.’ Zo stuurde Jakob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. 15Toen Jozef daar in het 
veld ronddwaalde, kwam hij iemand tegen die hem vroeg wie hij zocht. 16‘Ik ben op zoek 
naar mijn broers,’ antwoordde hij. ‘Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden 
zijn?’ 17‘Ze zijn hier niet meer,’ zei de ander, ‘ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dotan 
wilden.’ Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dotan aan. 
 
18Zijn broers zagen hem al van ver, en nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een 
plan beraamd om hem te doden. 19‘Kijk daar eens,’ zeiden ze tegen elkaar, ‘daar komt die 
meesterdromer aan. 20Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en hem ergens in een 
put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we 
eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.’ 21Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen 
Jozef te redden. ‘Nee, laten we hem niet om het leven brengen,’ zei hij. 22‘Er mag geen 
bloed vloeien! Gooi hem in die put hier, in deze verlaten streek, maar breng hem niet om.’ 
Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem ongedeerd naar zijn vader terug laten 
gaan. 23Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat 
mooie veelkleurige gewaad, 24en gooiden hem in de put; de put was leeg, er stond geen 
water in. 25Daarna gingen ze zitten eten. 
 
Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van 
Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, 
balsem en cistushars. 26Toen zei Juda tegen zijn broers: ‘Wat hebben we eraan om onze 
broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. 27Laten we 
hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen; hij is tenslotte onze 
broer, ons eigen vlees en bloed.’ De anderen stemden hiermee in. 
 
 
 Lied  nlb 972: 2, 3, 4, 7   van het lied: hoe goed o heer is t hier te zijn 
 

tweede lezing; Jacobus 2 
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1Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat 
u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. 2Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door 
iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in 
vodden. 3Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, 
hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn 
voetenbank op de grond zitten,’ 4maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt 
uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? 5Luister, geliefde broeders en 
zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk 
te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie 
hem liefhebben? 6Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de 
rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? 7Zijn zij het niet die de 
voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8Wanneer u echter 
het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan 
handelt u juist. 9Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de 
wet u als overtreders. 
 
Zingen: lied:  hemelhoog 708 
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2 Ik was naakt en had geen geld, 
waar was jij? Waar was jij? 
Ik was naakt en had geen geld, 
waar was jij? 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof, of naar je naam. 
Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? 
 
3 Ik had niets en zocht een huis, 
waar was jij? Waar was jij? 
Ik had niets en zocht een huis, 
waar was jij? 
Refrein 

En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof, of naar je naam. 
Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? 
 
4 Toen ik dorst en honger had, 
waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik dorst en honger had, 
waar was jij? 
Refrein 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof, of naar je naam. 
Toen ik naar mijn naaste zocht, 
waar was jij? 

 

 uitleg en verkondiging 

 orgelspel 

 lied nlb 81; 1,2,3,4 
 

Dienst van gaven en gebeden 

 gebeden en voorbeden  

 inzameling van de gaven 
    
De kinderen komen tijdens de collecte terug uit de Oppas en de Kinderkerk 
 

 slotlied  nlb 985: 1,2,3 heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

 wegzending en zegen 

 Na de zegen zingt de gemeente 3x ‘amen’.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


