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Kerkdienst 24 oktober 2021 - Immanuëlkerk; ds. Egbert van der Weide, Orgel Gerard de Waardt 

Kind van de zondag steekt kaars aan - stilte 

Psalmwoord van de zondag                                (staande)  

‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt, 

en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.’ 

Intochtslied Ps. 89: 1 en 4                                   (staande) 

 

 

89:4 

Wie is van al wat leeft, o God, aan U gelijk? 

Met trouw zijt Gij omgord, grootmachtig is uw rijk. 

De overmoed der zee, haar trots kunt Gij vertreden, 

de golven en de wind brengt uw bevel tot vrede. 

Wat ooit aan vijandschap de kop heeft opgestoken 

is door uw sterke arm geslagen en gebroken. 

 

Psalmwoord van de zondag   (staande)  

‘Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt, 

en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.’ 

 

Klein Gloria                          (staande)  
 

Ere zij de Vader en de Zoon 

En de Heilige Geest. 

Als in den beginne, nu en immer 

En van eeuwigheid tot eeuwigheid.  

Amen 

 

Bemoediging en groet      (staande) 

     

   Kyrië-gebed 

 

Gloria-lied NLB 868: 1 en 2 

 

 

 

868:2 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven. 

Hij die u leidt, 

zodat uw hart zich verblijdt, 

Hij heeft zijn woord u gegeven. 

 

 

Gebed bij de opening van de schriften 

 

 

Kinderlied ELB 462 

1. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

    of je thuis bent of buiten op straat. 

    Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

    met de bel van je fiets op de maat. 

 Want een vrolijk geluid maakt Hem blij. 

 Doe je mee, want ook jij hoort er bij. 

 Zing en fluit! * * * 

 Roep het uit! * * * 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

2. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

    of je bruin bent of sproetig of blond. 

    Maak een vrolijk geluid voor de Heer 

    met je hand of je voet of je mond. 

 Want een vrolijk geluid maakt je blij. 

 Ben je ziek of gezond, kom erbij! 

 Ook je stem * * * 

 is van Hem. * * * 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

 Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

3. Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

    Of je thuis bent of buiten op straat. 

    Maak een vrolijk geluid voor de Heer, 

    met de bel van je fiets op de maat. 

       Want een vrolijk geluid maakt Hem blij, 

       dat Hij jubelt met jou en met mij. 

       Zing en fluit! * * * 

       Roep het uit! * * * 

       Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 

       Maak een vrolijk geluid voor de Heer. 
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Kindermoment  

Bijbellezing Jozua 2  

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. 
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. 
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 ver-

trokken meteen in de richting van de Jordaan, naar de oversteekplaatsen. Zodra ze de stad hadden verlaten werd de poort 

gesloten. 
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. 
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 
13

dat jullie mijn vader en moeder, mijn broers en zusters en 

hun kinderen zullen sparen. Red ons van de dood!’ 
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. 
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.’ 
17

De mannen zeiden: ‘We zijn niet in alle gevallen gebonden aan de eed die je 

ons hebt laten zweren. 
18

Wanneer 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. 
19

Wie 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. 
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. 
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.’ 

PS 75: 1, 4 en 7 

 

 

75:4 

Of gij oost- of westwaarts ziet, 

om hulp zoekt in de woestijn, 

alle grootheid is slechts schijn: 

God is Rechter die gebiedt. 

Hij verhoogt en Hij slaat neer 

naar zijn recht, Hij is de Heer. 

 

75:7 

God is ’t die ik loven zal, 

ik loven zal als mijn Heer. 

Ik vermeld zijn roem en eer, 

ik bewerk der bozen val. 

Al wie in Gods recht gelooft, 

gaat met opgeheven hoofd. 

 

                            

 

 

Verkondiging 

 

Orgelspel 
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NLB 993 

 

 

993:2 

wat Hij heeft geschapen 

met zijn hand, zijn woord. 

Hij zal niet verlaten 

wat Hem toebehoort. 

 

993:3 

’t Westen en het oosten, 

voor- en nageslacht, 

om zijn naam te troosten 

zijn zij aangebracht; 

993:4 
om zijn naam te prijzen 

gaf Hij zon en maan, 

wijzen en onwijzen 

gunt Hij één bestaan. 

 

993:5 

Israël, Egypte, 

stem en tegenstem, 

hoogtepunt en diepte – 

alles zegent Hem, 

993:6 

want Hij zal verzoenen 

wat vijandig is, 

nieuwe namen noemen, 

voor een oud gemis. 

993:7 

Kerk en wereld samen, 

vasteland en zee, 

worden ja en amen, 

ja uit ja en nee. 

In Memoriam 

PS 139: 9 

 

 

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’. 

 

Mededelingen  

 

collecten 

1
e
 Diaconie, Griekenland, opvang gestrande vluchtelingen 

2
e
 Kerk, pastoraat 

3
e
 Kerk, onderhoud gebouwen 

 

                                                   

NLB 175 

 
 

 

 

 
 

175:2 

Wie wonen daar in die stad, 

die stad op͜ de nieuwe aarde? 

Een volk dat de Heer aanbad 

en͜ de trouw aan zijn roeping bewaarde. 

O poortwachter, open de poort 

voor al wie vertrouwt op͜ zijn woord! 
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175:4 

Rechtvaardigen, hier is͜ uw stad, 

standvasti͜ gen, hier u͟w͟ sterkte. 

Een ruimte die niemand mat, 

een toekomst die niemand bewerkte 

dan Israëls Heiland alleen, 

Hij voert de verdrukten͜ erheen. 

175:3 

Vertrouw op de Heer, vertrouw, 

want eeuwig zal Hij ons dragen. 

De vesting zo hoog gebouwd, 

die heeft Hij ternedergeslagen 

maar mensen die steeds zijn geknecht 

die wandelen hier in͜ het licht. 

 

Slotlied NLB 1005: 1, 2 en 5                             (staande) 

 

 

 

 

1005:2 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

 

1005:5 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Zegen en wegzending  

 


