
 

 

 Protestantse Wijkgemeente Bergkerk 
 Zondag 11 december 2022 
 3e Advent, Gaudete (‘verblijdt u’) 
 
Voorganger:  ds. Marja Flipse Organist/pianist: Warner Fokkens 
Ambtsdrager: Gerdie van der Kolk Livestream: Andreas Rodler 
Lector: Hans Grosheide Geluid: Marja Bosman 
Kindernevendienst: Durkje Haijma  Koster:  Anje Broekman 

 
Orgelspel Lied 207 De trouw en goedheid van de Heer 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kinder- en adventskaarsen 
 
Zingen: Projectlied 2022: Levenslicht (Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

 

Derde zondag Rachab 
Ik zing van het licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 

Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 

Daarna gaat het licht met de kinderen naar de nevendienst. 

 
Aanvangslied Lied 453: 1, 2 Wachters van de tijd (staande) 
 
Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag Lied 91a Wie in de schaduw Gods mag wonen 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 

 
Gebed van de zondag 
 
Eerste lezing: Jozua 2: 1-24 en 6: 20-25  (NBV21) 
 

2 1 Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun, vanuit Sittim in het geheim twee spionnen op pad met 
de opdracht om het hele gebied, en vooral Jericho, te verkennen. De mannen vertrokken. Toen ze 
in Jericho waren gekomen, vonden ze onderdak bij een hoer, Rachab genaamd, bij wie ze wilden 
overnachten. 2 Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die avond spionnen van Israël 
waren gekomen, 3 liet hij Rachab het volgende bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, 
want ze zijn hier om te spioneren.’ 4 Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – zei: 



 

 

 

‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. 5 Ze zijn 
vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten. Ik heb geen idee waar 
ze naartoe zijn gegaan. Ga ze snel achterna, dan haalt u ze nog in.’ 6 Rachab had de mannen naar 
het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 7 Hun achtervolgers vertrokken meteen 
in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd 
de poort gesloten. 8 Rachab ging naar het dak voordat de mannen in slaap zouden zijn. 9 ‘Ik weet,’ 
zei ze tegen hen, ‘dat de HEER dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn doodsbang voor jullie. Alle 
inwoners van dit land sidderen, 10 want we hebben gehoord dat de HEER de Rietzee voor jullie 
heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken en dat jullie Sichon en Og, de twee koningen 
van de Amorieten aan de overkant van de Jordaan, hebben vernietigd. 11 Toen we dat hoorden, 
sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De HEER, jullie God, is immers een God 
die macht heeft boven in de hemel en hierbeneden op aarde. 12 Zweer me dan bij de HEER dat 
jullie mijn familie en mij goed zullen behandelen. Ik heb jullie toch ook goed behandeld? Zweer het 
me, geef me de zekerheid 13 dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zussen en hun 
kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 14 De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor 
jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden. Wanneer de HEER 
ons dit land gegeven heeft, zullen we je goed behandelen en je trouw bewijzen.’ 15 Rachab woonde 
in een huis in de stadsmuur. Ze liet de spionnen langs een touw door het venster naar beneden 
zakken. 16 ‘Probeer in de bergen te komen,’ zei ze, ‘anders vinden de achtervolgers jullie. Houd je 
daar drie dagen schuil, totdat ze teruggekomen zijn. Ga daarna pas weg.’ 17 De mannen zeiden: 
‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren. 18 Wanneer we dit 
land binnentrekken, moet je dit rode koord aan het venster binden waardoor je ons hebt laten 
zakken. Zorg er dan voor dat je vader en moeder, je broers en zussen en je hele verdere familie bij 
je in huis zijn. 19 Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schuldig aan zijn dood. In dat geval zijn 
we niet aan onze eed gebonden. Maar wordt er ook maar iemand kwaad gedaan die binnen blijft, 
dan zijn wij schuldig. 20 En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten zweren als je 
onze plannen verraadt.’ 21 Rachab stemde hiermee in en liet de mannen gaan. En ze bond het rode 
koord aan het venster. 22 De mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de 
achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar niemand gevonden. 23 Toen 
kwamen de twee mannen de bergen uit, staken de Jordaan over en meldden zich bij Jozua, de 
zoon van Nun, aan wie ze alles vertelden wat hun overkomen was. 24 Ze zeiden hem: ‘De HEER 
heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners sidderen voor ons.’ 

6 20 Toen de ramshoorns schalden, brak het volk uit in een donderend geschreeuw. De muur 
stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond. Ze namen de stad 
in 21 en doodden alles wat erin was, zowel mannen als vrouwen, zowel kinderen als oude mensen, 
zowel runderen als schapen en ezels. 22 Maar aan de twee mannen die het gebied hadden verkend 
droeg Jozua op: ‘Ga naar het huis van die hoer en breng haar met haar hele familie naar buiten, 
zoals jullie haar hebben gezworen.’ 23 De verkenners brachten Rachab naar buiten, samen met 
haar vader en moeder, broers en zussen en verdere familie, en gaven hun een verblijfplaats buiten 
het kamp van Israël. 24 De Israëlieten lieten de stad met alles wat erin was in vlammen opgaan; 
alleen het zilver en goud en de koperen, bronzen en ijzeren voorwerpen brachten ze in de 
schatkamer van het heiligdom van de HEER. 25 Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, 
samen met haar hele familie. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de 
Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen 
een schuilplaats gegeven. 

 
Zingen: Lied 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen 
 



 

 

 
 
Evangelielezing:  Matteüs 12: 46-50  (NBV21) 
 
12 46 Terwijl Jezus nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten zijn moeder en zijn 
broers aan, omdat ze Hem wilden spreken. 47 Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers 
staan buiten, ze willen U spreken.’ 48 Hij antwoordde: ‘Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?’ 
49 Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 50 Want 
ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’ 
 
Zingen  Lied 103: 1 en 5 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 
 
Overdenking 
 
Pianospel over Lied 221  Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
 

Zingen  Lied 450  Verblijd u in de Heer te allen tijd 
 
Gebeden  Dankgebed – voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie: 

   
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde 
zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze 
schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het 
koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Mededelingen / collectes: 
1e  collecte is de diaconale collecte is bestemd voor De Halte, noodopvang. U kunt uw gift ook overmaken op 

rekeningnummer NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 11 december 
2e collecte is bestemd voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Wijkgemeente Bergkerk, over te maken op 

rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 11 december 
3e collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnr. NL 21 INGB 0000 5102 50 

t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied  Lied 903: 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
 
Orgelspel over Lied 459  Ik breng een rechter aan het licht 
 
 
 
 

Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
We wensen u een goede en gezegende zondag! 

 


