
1 
 

Orde van dienst voor zondag 11 december 2022  
in de Gudulakerk te Lochem 
 

Voorganger: ds  Freek W. Brandenburg, Aalten 
Organist: Els Dijkerman 
Ouderling: Marian de Hoop 
Diaken: Hanneke Brinkhuis, Harm Wesselink 
Lector: Gieneke van Nus 
 

 

Toenadering 
Orgelspel 
 

Welkom 
 

Intochtslied: 122  (zo mogelijk staande) 
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2. Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heilige muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar ’s Heren woord, om zijn naams ere! 
Zo is het Israël gezegd: 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 

 
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: 

dat die u mint bevredigd zij, 
dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
om u met vrede te ontmoeten! 
Om al mijn broeders binnen u, 
om ’s Heren tempel wil ik u, 
o stad van God, met vrede groeten. 

 

Bemoediging en groet 
Ouderl.:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   Van nu aan tot in eeuwigheid, Amen. 
 

Drempelgebed 
Almachtige God, 
voor U liggen alle harten open, 
alle verlangens zijn u bekend 
en geen geheim is voor U verborgen. 
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Zuiver de overleggingen van ons hart 
door de ingeving van uw heilige Geest, 
zodat wij U van harte liefhebben 
en grootmaken uw heilige Naam 
Amen 

 

Zingen: 440: 1, 3, 4. 

 

 
 

3. Wees onbezorgd, gij armen, / aan kinderen gelijk; 
in koninklijk erbarmen / maakt God u groot en rijk. 
Hij die het veld bekleedt, / de vogelen kan spijzen, 
wil ook zijn kind bewijzen / dat Hij zijn noden weet. 
 

4. Gij schenkt met volle handen, / die zelf de armoe draagt. 
Gij maakt uzelf te schande, / die steeds naar zondaars vraagt. 
Wij willen, groot en klein, / die ’t al van U ontvingen, 
U ons hosanna zingen / en eeuwig dankbaar zijn. 
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Groet: 
Vg.:  De Heer zij met u 
Allen: De Heer zal u bewaren   (allen gaan zitten) 
 

Kyriegebed  
 

Zingen 517: 1, 3, 4. 

 

 
 
 

3. U kennen doet ons bloeien, / uw liefde doet ons goed. 
Wanneer wij in U groeien / smaakt elke dag ons zoet. 
Wij dorsten heel ons leven / om ons aan U te geven. 
Kom ons dan tegemoet! 

 

4. Gij, licht van den beginne / en Vaders rechterhand, 
die heerst en alle dingen / tot ons geluk omspant, 
laat, ook als wij niet willen, / ons hart in u verstillen, 
door liefde overmand. 

 

het Woord 
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Gebed van de zondag 
 

1e lezing: Jozua 6: 1 - 9 en 12 - 19 
61Jericho was toen al volkomen afgegrendeld uit angst voor de 
Israëlieten, er kon niemand in of uit. 2De HEER zei tegen Jozua: 
‘Ik lever Jericho met zijn koning en al zijn dappere krijgslieden 
aan je uit. 3Jullie moeten om de stad trekken; alle weerbare 
mannen moeten eenmaal om de stad gaan, en dat zes dagen 
achter elkaar. 4Er moeten zeven priesters met zeven ramshoorns 
voor de ark van het verbond uit gaan, terwijl ze op hun 
ramshoorn blazen. Maar op de zevende dag moeten jullie 
zevenmaal om de stad trekken, 5en als jullie dan de ramshoorns 
horen schallen, moet het volk uitbarsten in luid geschreeuw. De 
muur van de stad zal dan instorten en iedereen zal de stad 
binnenklimmen vanaf de plaats waar hij zich bevindt.’ 6Jozua, de 
zoon van Nun, liet toen de priesters komen en gaf hun de 
opdracht: ‘Neem de ark van het verbond op. Zeven priesters 
moeten met zeven ramshoorns voor de ark van de HEER uit 
gaan.’ 7En tegen het volk zei hij: ‘Trek op naar de stad, trek 
eromheen en laat de voorhoede van het leger voor de ark van 
de HEER uit gaan.’ 8Het gebeurde zoals Jozua had bevolen. 
Zeven priesters gingen met zeven ramshoorns voor de HEER uit; 
ze trokken al blazend op de ramshoorns op naar de stad. De ark 
van het verbond met de HEER kwam achter hen aan, 9de 
voorhoede ging voor de priesters uit die op de ramshoorns 
bliezen en de rest van de mannen kwam achter de ark. De 
ramshoorns klonken onophoudelijk, 
12De volgende dag stond Jozua in alle vroegte op. De priesters 
namen de ark van de HEER op, 13de zeven priesters met de 
zeven ramshoorns trokken al blazend op de hoorns voor de ark 
van de HEER uit, de voorhoede ging voor hen uit en de rest van 
de mannen kwam achter de ark van de HEER. Onophoudelijk 
klonken de ramshoorns. 14De Israëlieten trokken ook op de 
tweede dag eenmaal om de stad en gingen daarna terug naar 
het kamp. Zo deden ze zes dagen. 15Op de zevende dag stonden 
ze bij dageraad op en trokken op dezelfde wijze om de stad, 
maar nu zevenmaal. Alleen op deze dag trokken ze zevenmaal 
om de stad. 16Bij de zevende maal, toen de priesters de 
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ramshoorns lieten schallen, beval Jozua het volk: ‘Schreeuw, 
want de HEER heeft u Jericho in handen gegeven! 17Maar op de 
stad rust de ban van de HEER: ze is, met alles wat erin is, 
onvoorwaardelijk aan de HEER gewijd en moet vernietigd 
worden. Alleen de hoer Rachab mag in leven blijven, samen met 
iedereen die bij haar in huis is, want zij heeft onze verkenners 
een schuilplaats gegeven. 18Maar denk eraan dat op al het 
andere een ban rust. Dus vernietig de stad zonder iets buit te 
maken, anders geeft u Israëls eigen kamp aan de vernietiging 
prijs en stort u Israël in het ongeluk. 19Al het zilver en goud en 
alle voorwerpen van koper, brons en ijzer zijn aan de HEER  
gewijd; alles gaat naar de schatkamer van de HEER.’ 
 

Zingen: 322 

 

 
 
2. Dat boek waarin getekend staan 

gezichten, zielen, naam voor naam, / hun overslaande liefde, 
hun overgaande liefde, / hun weeën die niet overgaan. 
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Schrift die mensendagen schrijft. / Licht dat aanblijft. 
 

3. Zijn onvergank'lijk testament: 
dat Hij ons in de dood nog kent – / de dagen van ons leven 
ten dode opgeschreven, / ten eeuwig leven omgewend. 
Schrift die mensentoekomst schrijft. / Naam die trouw blijft 

 

evangelielezing Matteüs 12: 46 – 50 
46Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich 
buiten zijn moeder en zijn broers aan, omdat ze Hem wilden 
spreken. 47Iemand zei tegen Hem: ‘Uw moeder en uw broers 
staan buiten, ze willen U spreken.’ 48Hij antwoordde: ‘Wie is mijn 
moeder en wie zijn mijn broers?’ 49Hij maakte een gebaar naar 
zijn leerlingen en zei: ‘Dat zijn mijn moeder en mijn broers. 
50Want ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn 
broer en mijn zus en mijn moeder.’ 
 

Zingen: 654: 4 

 

 
 

Overweging 
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Zingen 908: 1, 2, 6, 7 

 

 
 

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, – o kom dan, kom, 
Christus, mijn bruidegom! 

 

6. Blijf, Heer, mij met uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 

 

7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
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Gebeden en gaven 
 

Dankgebed en voorbeden  
 

Collecte: 
1. Aardbeving Java (Kerk in actie)   2. Kerk  
 

Dienst aan de tafel 
 

Nodiging 
Vredegroet 
tafelgebed 
 

Lied Gezang 405: 2, 4 

 
 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

inzettingswoorden 
Onze Vader 
 

tijdens delen brood en wijn 
Zingen *Tafellied”: Lied 388 Voor ieder van ons een plaats aan 
de tafel 



10 
 

 

 
 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 

Refrein: 
 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 

Refrein: 
 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
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Refrein: 
 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 

Refrein: 
 
Dankgebed 
 

Slotlied: 442 

 

 
 

2. Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
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Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

 

Wegzending en zegen 
 

Zegen 
Allen : Amen, LB 431b 
 


