
 
 

Orde van dienst  
op 11 december 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Rianne van Zessen, Loppersum 

 Organist: Freek Reitsema 

 
 

- Woord van welkom en afkondigingen 
 

- Intochtslied: lied 276: 1 en 2: Zomaar een dak boven wat hoofden 
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 

2. Woorden van ver, vallende sterren, 
vonken verleden hier gezaaid. 
Namen voor Hem, dromen, signalen 
diep uit de wereld aangewaaid. 
Monden van aarde horen en zien, 
onthouden, spreken voort 
Gods vrij en lichtend woord. 

 

- Bemoediging en groet 
 

- Gebed 
 

- Uitleg bloemschikking 
 

- 3de adventskaars aansteken 
 

- Adventsgedichtje 
 

- Zingen: Projectlied 
 

Ik zing van 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? 
 

- De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 

 



- Zingen: lied 435: 1 en 2: Hef op uw hoofden poorten wijd 
 

1. Hef op uw hoofden, poorten wijd! 
Wie is het, die hier binnenrijdt? 
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid 
en Heiland vol barmhartigheid! 
Hij geeft de wereld 't leven weer. 
Juich blijde, zing uw God ter eer, 
loof Hem, die sterk van daad 
de deuren binnengaat. 
 

2. Rechtvaardigheid is zijn bestel, 
zachtmoedigheid zijn metgezel. 
Hij draagt een kroon van heiligheid, 
een scepter van barmhartigheid. 
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt, 
juich, nu die Heiland ons verschijnt; 
door Hem geschiedt Gods raad, 
zijn heerschappij bestaat! 
 

- Schriftlezing: Jozua 2: 1-24 
 

Spionnen in Jericho 
21Hierna 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. 2Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die 
nacht spionnen van Israël waren gekomen, 3liet hij Rachab het volgende 
bevel geven: ‘Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier 
om te spioneren.’ 4Maar Rachab – die de twee mannen verborgen had – 
zei: ‘Die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar 
ze vandaan kwamen. 5Ze 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.’ 6Rachab had de 
mannen naar het dak gebracht en ze daar verborgen onder bundels vlas. 
7Hun achtervolgers vertrokken meteen in de richting van de Jordaan, 
naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de 
poort gesloten. 
8Rachab 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, 10want 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. 11Toen 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. 12Zweer 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!’ 14De mannen antwoordden haar: ‘We staan voor 
jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet ver-
raden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven heeft, zullen we onze be-
lofte nakomen.’ 
15Rachab 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.’ 17De 
mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je 
ons hebt laten zweren. 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 fa-
milie bij je in huis zijn. 19Wie van jullie dan naar buiten gaat, is zelf schul-
dig 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. 20En we zijn ook niet gebonden aan de eed die je ons hebt laten 
zweren als je onze plannen verraadt.’ 21Rachab stemde hiermee in en liet 
de mannen gaan. En ze bond het rode koord aan het venster. 
22De mannen gingen de bergen in en bleven daar drie dagen, totdat de 
achtervolgers waren teruggekeerd. Ze hadden overal gezocht, maar nie-
mand gevonden. 23Toen 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. 24Ze zeiden hem: ‘De HEER 
heeft ons het hele land in handen gegeven, de inwoners zijn doodsbang 
voor ons.’ 

 

- Zingen: lied 885: 1 en 2: Groot is uw trouw o Heer 
 

1.  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

   

2.  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
 



- Schriftlezing: Matteus 3: 1-6 
 

Optreden van Johannes de Doper 
31In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij ver-
kondigde: 2‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 3Dit 
was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een 
stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn pa-
den.”’ 4Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gor-
del; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing. 5Uit Jeruzalem, uit 
heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe, 
6en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zon-
den beleden. 

 
- Zingen: lied 456 b: 1 t/m 3 : Kwam van godswege 

 
1. Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 
een stem om te getuigen, 
Johannes was zijn naam. 
Man van Godswege, 
Johannes was zijn naam. 
 

2. Zo staat geschreven: 
de heuvel moet geslecht, 
geen kwaad mag zijn bedreven, 
maak alle paden recht. 
Zo staat geschreven: 
maak alle paden recht. 
 

3. Doper, wat liep je 
in kemelharen pij, 
als een profeet, wat riep je 
daar in die woestenij? 
Doper, wat riep je 
daar in die woestenij? 
 

- Preek 
 

- Zingen: lied 433: 1 t/m 5: Kom tot ons, de wereld wacht 
 
1. Kom tot ons, de wereld wacht, 

Heiland, kom in onze nacht, 
licht dat in de nacht begint, 
kind van God, Maria's kind. 
 

2. Kind dat uit uw kamer klein 
als des hemels zonneschijn 
op de aarde wordt gesteld, 
gaat uw weg zoals een held. 



3. Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer, 
die de hel zijt doorgegaan 
en hemelwaarts opgestaan. 
 

4. Uw kribbe blinkt in de nacht 
met een ongekende pracht. 
Het geloof leeft in dat licht 
waarvoor al het duister zwicht. 
 

5. Lof zij God in ’t hemelrijk, 
Vader, Zoon en Geest gelijk, 
nu en overal altijd, 
nu en tot in eeuwigheid. 
 

- Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
- Collecte 

 
- Slotlied: lied 675: 1: Geest van hierboven 

 
1. Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

- Zegen  (gezongen amen) 
 


