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Van harte welkom in de kerk vandaag! 
We beginnen deze zondag met een morgengebed, daarin klinkt de 
lezing uit Jozua 2, die dit jaar in de tuin van verhalen is opgenomen. 
Aansluitend aan het morgengebed gaan we met elkaar in gesprek in 
het kader van het gemeentebreed beraad dat gaat over ‘geloven, 
gemeenschap, handelen’.  
Van harte welkom ook om na de koffie daaraan mee te doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In dit morgengebed:            

voorganger: ds. Wijke Greydanus 
                                                                      organist: Elske te Lindert  

ouderling: Bert van der Haar 
diaken: Lineke Flokstra  

lector: Dick Davelaar  
collectanten: Dick Lock en Jaap Flokstra  

kosters: Anneke en Bert van der Haar 
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Orgelspel: Nun lasst uns Gott dem Herren, J.G. Walther 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit,  
      en wij worden stil voor de ontmoeting met de Eeuwige) 
- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
- Aansteken van de kaarsen  

Orgelspel: Christ, der du bist der Helle Tag, J.S. Bach 
 

Wij gaan staan 
o. 
g. 

Onze hulp is de naam van de Heer  
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 
Openingsgebed 
o. Van God is de aarde 
g. DE WERELD EN AL HAAR BEWONERS. 
o. Zie hoe goed en hoe kostbaar is het 
g. ALS MENSEN IN EENDRACHT SAMENLEVEN. 
o. Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 
g. GERECHTIGHEID EN VREDE GAAN HAND IN HAND. 
o. Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen 
g. ZOUDEN DE STENEN GAAN ROEPEN. 
o. Heer open Gij onze lippen 
g. EN ONZE MOND ZAL UW LOF VERKONIGEN. AMEN. 
 
Morgenlied 217 (De dag gaat open voor het woord des Heren) 
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2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 

3 Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 
 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
in onze wereld. 

We gaan zitten 
 
Psalmengebed: Psalm 138 (U loof ik, Heer, met hart en ziel) 
Zingen: vers 1 
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Lezen: vers 3-6 
3Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, 
mij bemoedigd en gesterkt. 
4Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, 
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. 
5Laten zij de wegen van de HEER bezingen: 
‘Groot is de majesteit van de HEER. 
6De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om, 
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 
 
Zingen: vers 4 
4 Als ik, omringd door tegenspoed, 

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o levensbron, / wil bijstand zenden. 

 
Lezing: Jozua 2 
1Hierna 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 
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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 verraden. Wanneer de HEER ons dit land gegeven 
heeft, zullen we onze belofte 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 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. 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 niemand gevonden. 23Toen kwamen de twee mannen de 
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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.’ 
 
Korte overdenking 
 
Lied 158b (Lofzang van Zacharias: Een schoot van ontferming is 
onze God) 

 
Gebeden 
v. Liefdevolle God, maker van alles en allen 
g. ZIE NAAR ONS OM 
v. Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn 
g. ZIE NAAR ONS OM 
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v. Heilige Geest, adem en levenskracht 
g. ZIE NAAR ONS OM 
 
- Gebed van de dag 
- Voorbeden 
- Stil gebed 
- Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen 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 door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk. De derde 
collecte is bestemd voor het Binnenlands Diaconaat. 
 
Tijdens de collecte orgelspel: Christ, der du bist der helle Tag, 
J.S. Bach 

We gaan staan 
 

Lied: 418 (God, schenk ons de kracht) 
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2 Niemand kan alleen, 

Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

4 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 

 
Zegen 
v. Over onze harte, over onze huizen, 
g. DE ZEGEN VAN GOD 
v. In ons komen, in ons gaan, 
g. DE VREDE VAN GOD. 
v. In ons leven, in ons geloven, 
g. DE LIEFDE VAN GOD 
v. Aan ons eind en nieuw beginnen, 
g. DE BARMHARTIGHEID VAN GOD  
 OM ONS TE ONTVANGEN EN THUIS TE BRENGEN.  
v. Zo zegene ons de Vader, de Zoon en de heilige Geest.   
g. AMEN. 
 
Orgelspel: Komm Herr, segne uns, Michael Schopen 

 
Achter in de kerk kunnen we elkaar ontmoeten, er staat koffie, thee 

en limonade klaar. Welkom! 


