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Epe, Grote Kerk 
29 november 1998, 1e adventzondag 
Schriftlezingen: | Genesis 37: 13-35 | Mattheüs 24: 37-44 | Rabbijn Soetendorp | NBG51  
Tekst: Genesis 37: 13-35 
 
Orde van dienst: 
 
Welkom mededelingen 
 
Stilte 
 
Votum 
 
Zingen: God wil bij mensen wonen 
 
& Groet 
 
Woorden 
 
Zingen Psalm 25: 1, 2 en 3 

1 Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
2 Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
Eerste kaars van advent wordt aangestoken door Marit 
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Zingen  
 
Kinderen gaan naar hun ruimte  
 
Gebed 
 
Zingen Lied 222 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing Genesis 37: 13-35 hier in NBV vertaling  
In de dienst gelezen uit de vertaling van Rabbijn Soetendorp 
 
13 zei 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, 14 en 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. 15 Toen 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. 
18 Zijn 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. 20 Dit 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.’ 21 Toen 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. 23 Zodra Jozef bij zijn broers was 
gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, 24 en gooiden 
hem in de put; de put was leeg, er stond geen water in. 25 Daarna 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. 26 Toen 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. 27 Laten 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. 28 Toen er Midjanitische kooplieden uit de 
karavaan voorbijkwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor twintig 
sjekel, en die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. 
29 Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn 
kleren. 30 Hij ging naar zijn broers terug. ‘De jongen is weg!’ riep hij. ‘Wat nu, wat moet ik nu!’ 31 
Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. 
32 Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: ‘Dit hebben we gevonden. 
Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?’ 33 Jakob herkende het en riep uit: ‘Het kleed 
van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier! Hij is verscheurd, Jozef is verscheurd!’ 
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34 Jakob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon, dagenlang. 35 
Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij wilde niet getroost 
worden en zei: ‘Ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal.’ Zo treurde 
Jakob om zijn zoon. 
 
Zingen Psalm 80: 1 en 7 

1. O God van Jozef, leid ons verder, 
hoor ons en wees weer onze herder; 
gij vuurkolom, straal gij ons toe. 
Waak op, o Held, wij worden moe; 
laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 
 
2. Dan zullen wij niet van U wijken, 
uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 
uw naam is ons als uw gelaat: 
een sterrebeeld, een dageraad. 
Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 
doe ons opstaan en help ons weer. 

 
2e lezing Mattheüs 24: 37-44 NBG51 
 
37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 
Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten 
huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de 
zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan 
zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 
twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één 
achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. 
43 Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaak de dief zou komen, hij 
zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. 44 Daarom, weest ook gij bereid, 
want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. 
 
Zingen Gezang 151: 1 en 2 

1. O Christus, woord der eeuwigheid, 
dat naar ons uitging in de tijd 
en daad werd, mens van hoofd tot voeten, 
wij danken U, God die Gij zijt, 
dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten. 
 
2. Hoe hadden wij U ooit verstaan, 
waart Gij niet tot ons uitgegaan, 
o levenswoord van den beginne? 
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 
o Christus, treed ons leven binnen. 

 
Verkondiging  
 



Uit de prekenserie van Dr. Henk Vreekamp VDM 4 van 5 

Zingen Gezang 151: 3 
3. Gij werd een mens, maar zonder eer, 
die in de wereld geen verweer, 
niets heerlijks had voor mensenogen. 
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer, 
geef dat wij U herkennen mogen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Kinderen komen terug vanuit de nevendienst 
 
Zingen Gezang 294 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd’ en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3. Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 
4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5. Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbath Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
7. Uw schapen zijn in nood, 
uw naam wordt niets geacht… 
men breekt uw volk als brood, 
men heeft ons opgejaagd. 
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8. De nacht is als een graf, 
ontij heerst in het rond. 
Kom van de hemel af, 
o Ster van Gods verbond! 

 
Zegen 


