
Liturgie 3e Advent  11 december 2022 Gebouw Irene om 10.00 uur 

 

Organist: Klaas Schaap 

 

Woord van welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst 

 

Lied 439: 1, 2 

 

Stil gebed – Onze hulp – Groet  

 

Inleidend woord 

 

Lied 461: 1, 2, 4  

 

Adventsproject van de kinderen 

 

 De kinderen komen naar voren 

 Projectverbeelding (Rachab) 

 Dan de kaars aansteken en een gedichtje lezen.  

 Daarna het projectlied via de beamer.  

 

(De kinderen gaan daarna naar de kindernevendienst) 

 

Toelichting op de liturgische schikking  

 

Lied 286 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 2 Sam. 11: 1-5a en 14-17 

 
1Bij het aanbreken van het voorjaar, de tijd waarin koningen gewoonlijk ten strijde trekken, 

stuurde David opnieuw het leger eropuit, onder leiding van Joab en zijn bevelhebbers, om de 

Ammonieten te verslaan en Rabba te belegeren. Zelf bleef hij in Jeruzalem achter. 2Op een 

keer stond hij aan het eind van de middag op van zijn rustbed en liep wat heen en weer over 

het dak van het paleis. Beneden zag hij een vrouw die aan het baden was. Ze was heel mooi 

om te zien. 3Hij liet uitzoeken wie ze was, en men zei hem: ‘Dat is Batseba, de dochter van 

Eliam, de vrouw van de Hethiet Uria.’ 4David liet haar bij zich komen en sliep met haar. (De 

voorgeschreven periode van onthouding na haar onreinheid was juist verstreken.) Daarna ging 

ze terug naar huis. 5Enige tijd later merkte ze dat ze zwanger was.  

14 De volgende morgen schreef David Joab een brief, die hij aan Uria meegaf. 15In de brief 

stond: ‘Stel Uria op waar het hevigst wordt gevochten en geef hem geen rugdekking, opdat hij 

wordt getroffen en sneuvelt.’ 16Joab onderzocht waar de verdediging het sterkst was, en 

stelde Uria juist daar op. 17De verdedigers van de stad deden een uitval naar Joab. Er vielen 

slachtoffers onder de soldaten van David, en ook Uria vond de dood.  

 

We luisteren en kijken naar Bathseba’s lied  

 

Schriftlezing: 2 Sam. 11: 26 – 12: 7a en vers 13 



26De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar 

echtgenoot. 27Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof. Zij werd 

zijn vrouw en baarde hem een zoon. 

In de ogen van de HEER was het wel degelijk slecht wat David had gedaan. 

Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden 

eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. 2De rijke man had heel veel geiten, 

schapen en runderen, 3de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij 

koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en 

dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. 4Op zekere dag 

kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de 

reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het 

lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5David ontstak in hevige woede over 

de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de 

dood. 6  Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft 

gedragen.’ 7Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! 13 David antwoordde Natan: ‘Ik heb 

gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet 

sterven. 

 

Mat. 1: 1-6 

Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 

Abraham.2Abraham 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, 4Aram 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,  
 

Lied 755 

 

Verkondiging 

 

ELB 109: 1, 3 

 

Al wie dolend in het donker 

in de holte van de nacht 

en verlangend naar een wonder 

op de nieuwe morgen wacht. 

Wijsheid wordt aan u verkondigd 

door een koning zonder macht. 

 

 

 

 

 

 

 Tot de groten zal Hij spreken 



even weerloos als een lam, 

het geknakte riet niet breken, 

Hij bewaakt de kleine vlam: 

hoort en ziet het levend teken 

van een God die tot ons kwam. 

 

Afkondiging van overlijden gevolgd door het zingen van lied 731: 2 

 

Gebeden 

 

Aandacht voor de collecte 

 

 Powerpoint Kerk in Actie over asielzoekerscentra 

 

Lied 451: 1, 2, 5 

 

Zegen met gezongen ‘Amen’  


