




 
 
 



 
 



 
 























Bemoediging: 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Die hemel en aarde maakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Drempelgebed: 

voorganger: 

U, HEER, verwachten wij, 

gemeente:  

in de nood van deze wereld, 

voorganger: 

in ons geschonden bestaan 

gemeente:  

in de haat en nijd, 



Drempelgebed: 

voorganger: 

in de schuld en pijn, 

gemeente:  

in de leegte en het gemis.  

voorganger: 

Kom haastig! 

gemeente:  

Amen.  

* 





Staande: Lied 441 : 1, 2, 5. 
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Lied 461 : 1. 











   Ik ben de engel van de Heer: refrein. 

  Ik zing van licht dat God ons geeft: 

  het le-vens-licht voor al wat leeft. 

      Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 

      Wie geeft het aan de men-sen door? 



  Een vrouw die men-sen schui-len laat 

  waar-door Gods toe-komst ver-der gaat. 

  Haar moed loopt als een ro-de draad 

  door het ver-haal van goed en kwaad. 

Ik ben de engel van de Heer: 3. 







Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 

Spionnen in Jericho 
2 
1   Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun,  

er vanuit Sittim in het geheim twee spionnen 
op uit. Hij gaf hun de opdracht:  
‘Verken het hele gebied, maar vooral Jericho.’ 
De mannen vertrokken.  
Toen ze in Jericho waren gekomen,  
vonden ze onderdak bij een hoer,  
Rachab genaamd,  
bij wie ze wilden overnachten.  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
2   Maar toen de koning van Jericho hoorde  

dat er die nacht 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.  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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.  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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 door 
angst overmand. Alle inwoners van dit land 
zijn doodsbang voor jullie, 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 ten 
oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. 



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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 in de hemel en 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  

13dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers 
en zusters en hun kinderen zullen sparen.  
Red ons van de dood!’  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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 onze belofte nakomen.’ 

15 Rachab woonde in een huis in de stadsmuur. 
Ze liet de spionnen langs een touw  
door het venster naar beneden zakken.  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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.’  

17De mannen zeiden:  
‘We zijn niet in alle gevallen gebonden  
aan de eed die je ons hebt laten zweren. 



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
18Wanneer 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 je 
hele verdere familie bij je in huis zijn.  

19Wie 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.   



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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.  



Lezing: Jozua 2 : 1 - 24. 
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 zijn doodsbang voor ons.’ 

* 





Lied 72 : 7, 



Lied 72 : 7. * 





Lezing: Mattheüs 1 : 1 t/m 6.  

1 
1  Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, 

zoon van David,  
zoon van Abraham. 

2   Abraham verwekte Isaak,  
Isaak verwekte Jakob,  
Jakob verwekte Juda en zijn broers,  

3   Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,  
Peres verwekte Chesron,  
Chesron verwekte Aram,  



Lezing: Mattheüs 1 : 1 t/m 6.  

  
4   Aram verwekte Amminadab,  

Amminadab verwekte Nachson,  
Nachson verwekte Salmon,  

5   Salmon verwekte Boaz bij Rachab,  
Boaz verwekte Obed bij Ruth,  
Obed verwekte Isaï, 

6   Isaï verwekte David, de koning. 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria.  

   

* 
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Lied 442 : 1. 2. * 





Lied 440 : 2, 



Lied 440 : 2. 





Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde  
voor allen, die Hem zoeken,  
nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 



Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met u. 

voorganger: Laten we elkaar de vrede 
       van Christus toewensen…. 
 
( We groeten elkaar met vrede.) 







 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Diaconaat) 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij Zonne-Eiland 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Diaconaat) 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Diaconaat) 



 

 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 



 

 

3e Collecte: Zorgboerderij Zonne-Eiland 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Diaconaat) 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij Zonne-Eiland 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
U danken wij, HEER! 
God van overal en altijd, 
van hoogten en diepten, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
Die alles goed maakt 
en alles vasthoudt, 
heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 



 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit  
als de liefde, waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 



 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 
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Lied 377 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  * 





Onze Vader 

 

Onze Vader, Die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alsook op aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 



Onze Vader 

 

En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht  
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen. 
 

* 





(Staande) Slotlied Lied 444 : 1. 2, 3.  
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1e Collecte: Kerk in Actie (Diaconaat) 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij Zonne-Eiland 




