
Orde voor de viering van 4 december 2022 
2e zondag van Advent (paars),  

 
Orgelspel, welkom en mededelingen 
 
DE VOORBEREIDING: 
De Paaskaars wordt aangestoken als teken van Gods licht in ons midden. 
Vandaag worden 2 Adventskaarsen aangestoken.  
Hierbij zegt de ouderling van dienst: “Zuivere vlam, verdrijf met je licht, de 
angsten van ons hart” (zie NLB 458:a) 
 
Aanvangslied NLB 281: 1,2,3 (zo mogelijk staande) 
 
Bemoediging: 
In de verwachting dat God naar ons omziet, spreken we uit dat 
V: onze hulp zal zijn op de Naam van de Eeuwige 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
   mens en dier, groen en gras. 
V: En dat waarmaakt: 
G: Een Kind is op komst.   
 
Groet: 
V: de Heer zij met U 
G: ook met U zij de Heer 
 
Vervolg aanvangslied NLB 281: 6, 10 (zo mogelijk staande) 
 
Kyriegebed   
V: Intenties, door allen gezongen besloten -  
na ”zo zingen wij U” –, op 3 momenten met NLB 301f (telkens 1x).  
 
Lied in tijden van Advent NLB 72: 1, 5  
 
We bidden, zingen, lezen, spreken en horen  
DE SCHRIFTEN: 
Ter inleiding (v) 
Als gebed zingen we NLB 463: 1,2,3 
 
Eerste lezing: 2 Samuel 11, 1 t/m 15, en 26-27 (basisbijbel) 
Toen het weer voorjaar werd, de tijd dat de koningen altijd ten strijde trekken, 
stuurde David Joab en zijn leger er op uit. Ze versloegen de Ammonieten en 



omsingelden Rabba. Maar David bleef in Jeruzalem. 
 
Op een avond stond David op van zijn bed en wandelde op het dak van het 
paleis. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het baden was. Ze was 
heel mooi. David liet vragen wie ze was. Hij kreeg te horen: "Dat is Batseba, 
de dochter van Eliam. Ze is getrouwd met de Hetiet Uria."  

David stuurde boodschappers naar haar toe om haar te halen. Ze kwam naar 
hem toe en hij ging met haar naar bed. Daarna ging ze terug naar huis. 
 
Batseba merkte dat ze in verwachting was geraakt van David. Ze liet het hem 
weten. Toen stuurde David een boodschap naar Joab dat hij Uria naar hem 
toe moest sturen. Uria ging naar David. David vroeg hem hoe het met Joab en 
zijn mannen ging en hoe het met de oorlog stond. Daarna zei David tegen 
Uria: "Ga maar naar huis en rust een beetje uit." Een paar dienaren van de 
koning brachten hem een maaltijd achterna. Maar Uria ging niet naar huis. 
Hij ging in de paleispoort slapen, bij de andere soldaten van zijn heer. David 
kreeg te horen: "Uria is niet naar huis gegaan." David ging naar Uria en zei 
tegen hem: "Je hebt toch een lange reis achter de rug? Waarom ga je dan niet 
naar huis?" Maar Uria zei tegen David: "De kist van God en de mannen van 
Israël en Juda wonen in tenten, en mijn heer Joab is met zijn mannen in het 
veld. Zou ik dan naar huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn vrouw te 
slapen? Ik zweer dat ik dat niet zal doen!"  

David zei tegen Uria: "Blijf vandaag nog hier, dan zal ik je morgen weer 
terug laten gaan." Zo bleef Uria die dag en de volgende dag in Jeruzalem. 

De volgende dag nodigde David hem uit om met hem te eten en te drinken. Hij 
zorgde ervoor dat Uria dronken werd. Maar Uria ging 's avonds weer slapen 
bij de soldaten en ging niet naar huis. Daarom schreef David de volgende 
ochtend een brief aan Joab. Hij liet Uria die brief meenemen toen hij vertrok. 
In de brief stond: "Zet Uria op de plaats waar het zwaarst wordt gevochten. 
Trek je dan terug met je mannen, zodat hij wordt gedood." 
…… 
Toen Uria's vrouw hoorde dat haar man dood was, treurde ze over hem. Toen 
de tijd van rouw voorbij was, liet David haar naar zijn huis halen. Ze werd 
zijn vrouw en kreeg een zoon. Maar de Heer vond het heel erg wat David had 
gedaan. 
 
Lied uit NLB 466: 1,4 
 



Tweede lezing: Jakobus 2, 14 t/m 18 (basisbijbel)  
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin om te zeggen dat je gelooft, als dat 
niet te zien is aan wat je doet? Kan zulk geloof je redden? Stel dat een broeder 
of zuster geen kleren en geen eten heeft. Als je dan zegt: "Nou, het beste, hoor! 
Kleed je maar lekker warm aan en eet maar goed!" dan heeft dat helemaal 
geen nut als je niet voor kleren en eten zorgt.  
 
Zo is het ook met het geloof. Jullie geloof moet te zien zijn aan wat jullie doen. 
Is dat niet te zien, dan is jullie geloof dood. 
 
Jullie zouden kunnen antwoorden: "Ík heb geloof, en jíj doet goede dingen. 
Dan doen we allebei wat." Als dat echt zou kunnen, laat mij dan zien dat jullie 
geloven, zonder iets te doen. Dan zal ik jullie mijn geloof laten zien door de 
dingen die ik doe. 
 
Lied uit NLB 461: 1 en 4 
 
Overweging  
(thema: Het is vallen en opstaan met de voorouders van Jezus Messias) 
 
Lied NLB 444,  
als volgt: 1 allen; 2 vrouwen; 3 allen.; 4man; 5 allen. 
 
DE DANKZEGGING: 
Gebeden: 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed. 
De dienst der gebeden wordt afgesloten met een gezamenlijk gebeden ”onze 
vader die in de hemelen zijt ….” (nbg 1951)  
 
Slotlied NLB 423 (zo mogelijk staande) 
 
Wegzending en zegen: 
V:  
A: Amen, Amen, Amen (gezongen met NLB 431c). 
 
Orgelspel 
 
Collecten bij de uitgang voor kerk en diaconie 
Koffiedrinken en ontmoeting na de viering 
Fijne zondag en goede Adventsweek gewenst. 
 



Volgende zondag is de derde advent met ds August Baars, waarin een drietal 
jongeren: Sjouke Meerdink, Maarten en Vincent Verbraak hun geloof willen 
belijden in deze dienst.  
Wees welkom en komt allen! 
 
 

 


