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De kleur van deze zondag is paars 

zondag 27 november 2022 

1e zondag van advent 

voorganger: ds. Paul Wansink 

organist: Cor Ardesch 

m.m.v. de jeugdcantorij 

o.l.v. Catrien Posthumus Meyjes 

- klokgelui: Dordtse Dom klokken  

4, 5, 6 - Klein Te Deum 

- orgelspel: Nun komm der Heiden    
Heiland   BWV 659 en 660 – J.S. Bach  

- welkom, afkondiging en stil gebed 

VOORBEREIDING 

- aansteken adventskaarsen 

gemeente gaat staan 

- intochtslied: lied 433: 1, 2 en 3 

- bemoediging  
v Onze hulp in de Naam van de Heer, 

 g Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

- drempelgebed  
v Barmhartige God, - - - 

  - - - door Jezus Christus, onze Heer. 

 g Amen.  

- zondagspsalm: psalm 25: 1 en 7 
gemeente gaat zitten 

- smeekgebed vanuit de nood van de wereld besloten met kyrie 
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DIENST VAN HET WOORD 

- groet v De Heer zal bij u zijn! 
 g De Heer zal u bewaren! 

- gebed bij de opening van de Schrift  

- lezing OT: 2 Samuel 11, 1-9 en 25-27  (Naardense Bijbel) 

1 Het geschiedt tegen de terugkeer van 
het jaar, 
tegen de tijd dat de koningen 
uittrekken, 
dat David Joab uitzendt, 
en met hem zijn dienaren en heel 
Israël, 
om de zonen van Amon te teisteren 
en Raba in het nauw te brengen,- 
terwijl David blijft zetelen in Jeruzalem. 

2 En het geschiedt tegen de tijd 
dat het avond wordt: 
David staat op van zijn ligbank 
en gaat wandelen op het dak 
van ’s konings huis; 
vanaf het dak 
ziet hij een vrouw die zich wast; 
en die vrouw ziet er zeer goed uit. 

3 David zendt iemand uit 
en laat vragen naar de vrouw; 
men zegt: 
is dat niet Batseba, dochter van Eliam, 
vrouw van Oeria de Chitiet? 

4 David zendt boden uit 
en laat haar meenemen; 
zo komt zij bij hem 
en legt hij zich met haar neer,- 
zij heeft zich net 
van haar (maandelijkse) smet 
geheiligd; 
dan keert zij terug naar huis. 

5 De vrouw wordt zwanger; 
zij zendt bericht, meldt aan David 
en zegt: zwanger ben ik! 

6 David zendt bericht naar Joab: 
zend naar mij toe 
Oeria de Chitiet!, 
en Joab zendt Oeria naar David toe. 

7 Oeria komt bij hem aan; 
David vraagt 
naar de vrede van Joab, 
de vrede van de manschap 
en de vrede

* 
van de oorlog. 

8 Dan zegt David tot Oeria: 
daal af naar je huis en was je voeten! 
Oeria gaat weg uit het huis van de 
koning 
en achter hem aan gaat mee: 
een draaglast van de koning. 

9 Maar Oeria legt zich te slapen 
in de ingang van ’s konings huis, 
bij alle dienaars van zijn heer; 
hij is niet afgedaald naar zijn eigen 
huis. 

25 David zegt tot de bode: 
zo moet je tot Joab zeggen: 
‘laat dit besprokene 
niet al te kwaad zijn in je ogen, 
want het zwaard verslindt 
dan deze en dan die; 
versterk je oorlog tegen die stad 
en verscheur haar!’- 
versterk hem met deze woorden! 

26 De vrouw van Oeria krijgt te horen 
dat Oeria, haar man, 
gedood is,- 
en weeklaagt over haar meester. 

27 Maar als de rouwtijd voorbijgegaan is, 
zendt David bericht en haalt hij haar 
in zijn huis; zij wordt hem tot vrouw 
en baart hem een zoon; 
kwaad is het uitgesprokene 
dat David heeft gedaan 
in de ogen van de ENE. 

- lied 466: 1 allen, 2 jeugdcantorij, 4 allen 
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gemeente gaat staan 
- evangelielezing: Matteüs 1, 1-6 (NBV 21) 

1
 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 

Abraham. 
2
 Abraham 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, 
4
 Aram 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, 

- lofprijzing v  Lof zij U, Christus 
  g  in eeuwigheid, amen.  

gemeente gaat zitten 
- bij Bathseba - gesprek met de kinderen 

Kind 1:  Wat draagt Batseba in haar handen? 

Kind 2:  Het is een gouden kroon. 
Gedragen door een koning, 
geschonken aan haar zoon. 
(Tekst: Catharina den Dekker) 

- jeugdcantorij: lied 738: 3 

- uitleg en verkondiging 

2 Samuel 11, 1-9, 25-27 Matteus 1,1-6 1
e
 advent 

1e advent. Mijn moeder maakte altijd een kerstkrans van dennengroen, dat zo 
heerlijk rook. Er hing een kerstster die de wijzen de weg wees. De wereld was 
donker en koud – in mijn herinnering- maar thuis was het warm en veilig. 
Vertrouwd. Zo proberen we ook nu nog onze kinderen iets mee te geven van 
Gods goedheid. Hoe het bedoeld is op deze aarde. Toen ooit de wereld 
geschapen werd en daarop de mens en God zag het en zie het was zeer 
goed.  Zo graag zou je je kinderen maar ook de wereld om je heen en jezelf 
iets laten proeven van Gods Goedheid. Juist in de adventstijd die wijst op de 
komst van Christus, de vredevorst. En…je zou het bijna vergeten maar we 
hebben dat twee jaar lang vanwege corona niet voluit kunnen doen. 
Nu weer wel. Dat stemt dankbaar. Naar kerst toe staat dit jaar de stamboom 
van Jezus uit het evangelie van Matteus centraal. Een stamboom gaat om je 
identiteit. Wie je bent. Dat is tegenwoordig een groot thema. Je identiteit. 
Word je bepaald door je voorouders, je land van herkomst, je geslacht, je 
geaardheid? We buitelen over elkaar heen en bakenen onze identiteit af: 
boeren/stedelingen, witten/zwarten, LHBTI ers/ hetero’s, 
Islamieten/seculieren, het westen van ons land tegenover de rest en zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Dan is de identiteit van Jezus van uit zijn 
geslachtsregister op zijn minst opmerkelijk. In de eerste plaats: de Bijbel geeft 
twee geslachtsregisters van Jezus. Lukas heeft er ook nog een. En voor de 
liefhebber: die wijkt behoorlijk af van die van Matteus. Het gaat al fout bij de 
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naam van de grootvader, die verschilt. Dat geeft te denken. Feitelijkheid is 
blijkbaar niet het belangrijkste. En het meest in het oog springend. De 
geslachtsregisters van Lukas en Matteüs geven de geboortelijn die loopt naar 
Jozef. Maar beide evangelisten maken zeer duidelijk dat Jozef niet de 
biologische vader is van Jezus. Dus een hele stamboom voor wie niet je vader 
is. Ons wordt in elk geval iets duidelijk gemaakt over het ‘belang’ van 
biologische afstamming. Wie ben je als mens? Niet alleen maar een 
verzameling DNA. 
Vervolgens. Er worden vier vrouwen genoemd in deze stamboom: Tamar, 
Rachab, Ruth en de vrouw van Uria. Verder alleen maar mannen. Daar kun je 
wat van vinden, maar zo was het in die tijd. Des te opmerkelijker dat wel vier 
vrouwen worden genoemd. Waarom? Volgens Maarten Luther omdat ze alle 
vier vreemdelingen zijn. Dat is een prachtige gedachte. Uitgerekend in de 
stamboom van Jezus staat nadrukkelijk een aantal buitenstaanders. Wat tot 
de vraagt leidt: wie is eigenlijk een vreemdeling? De Oekraïeners hier in 
Crown Point, Syriërs, Afghanen, of je stadsgenoot uit Wielwijk die in een totaal 
andere wereld leeft? De afstamming van Jezus neemt ze nadrukkelijk op. En 
toch heeft Luther niet helemaal gelijk, want uitgerekend de vrouw die deze 
eerste advent centraal staat, Bathseba is geen vreemdeling. Ze is de vrouw 
van een vreemdeling. Dat staat ook met nadruk in de stamboom: David 
verwekt Salomo bij de vrouw van Uria. Ze wordt niet met name genoemd. 
Misschien is er behalve het vreemdelingschap van deze vier vrouwen dus nog 
iets anders. Bij alle vier verloopt hun leven en ook de verwekking van het kind 
niet helemaal gewoon. Kijken we naar Bathseba. Ze neemt een bad. Uit wat 
er verder gezegd wordt kan er geen twijfel zijn: het gaat om het rituele 
reinigingsbad. Haar periode van ongesteldheid is voorbij. Alle aandacht in het 
verhaal gaat echter naar koning David, die haar ziet baden en zeer onder de 
indruk raakt. Talloze malen is de scène geschilderd (zoekt u op internet die 
van Rembrandt nog maar even op). Mannen raken niet uitgekeken op een 
mooie vrouw. Ik begrijp dat zelfs klassieke CD’s beter verkopen als de 
uitvoerende musica er prachtig op staat. En onze tijd die aan de ene kant is 
vol is van #metoo en waar je een zekere nieuwe preutsheid lijkt waar te 
nemen is aan de andere kant volledig in de ban van de uiterlijkheid en 
commerciële seksualiteit. Wat moeten wij voldoen aan door onszelf opgelegde 
schoonheidscriteria. Hoe David daarin handelt is ondertussen een 
schoolvoorbeeld van machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag in extreme 
vorm. Het gaat echt verschrikkelijk mis. Hij offert in zijn angst om tegen de 
lamp te lopen een van zijn trouwe soldaten op. Het landsbelang ondergeschikt 
aan zijn verliefdheid en de gevolgen. En als Uria dan gesneuveld is volgen 
stuitend cynische woorden: Laat het niet al te kwaad zijn in je ogen, want het 
zwaard verslindt dan deze, dan die. De arrogantie van de macht. Laat het een 
waarschuwing zijn voor ons. Want David komt er niet mee weg. Dat kan niet 
verrassen, althans niet in Israël. Keihard zal de profeet Nathan uithalen. Maar 
uitgerekend deze schanddaad krijgt een plek in de lijn van Jezus. Het is een 
kind van Bathseba, Salomo dat troonopvolger wordt. Al moet Bathseba daar 
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hard voor vechten. Zo staat Jezus in een koninklijke lijn. Maar bepaald niet 
een lijn van een geslaagde heerser. Die gouden kroon, die stamboom… Bij 
David gaat bijna alles mis. Bijna. Er is één subtiele verwijzing in de tekst die 
ons helpt op weg naar Kerst. Er staat dat David op het dak van zijn huis loopt, 
hij ziet Bathseba en dan letterlijk (Oussoren) de vrouw ziet er zeer goed uit.  
NBV: ze was heel mooi om te zien. Daar vallen de vertalers in de valkuil. Want 
de woorden zeer goed zijn een onmiskenbare verwijzing naar de schepping 
van de mens. Als God in Genesis 1 hemel en aarde schept wordt steeds 
gemeld dat God zag dat het goed was. Als een refrein haast. Maar als de 
mens wordt geschapen man en vrouw, staat er dat hij zag en het was zeer 
goed. Als een belofte. David kijkt naar Bathseba als God naar de mens bij de 
schepping. Ze was zeer goed.  
Dat is prachtig. vervolgens gaat het fout waar David haar wil hebben. Maar het 
is alsof de verteller van 2 Samuel – we weten eerlijk gezegd niet wie dat 
geweest is- alsof die ons een knipoog geeft. Besef wel zij was zeer goed, 
zoals de mens bedoeld is. Nu is het weer advent. We gaan op weg naar kerst. 
Er gaat het nodige mis in mensenlevens, zelfs in kerken :-) maar besef wel wij 
zijn een geschenk van de levende God, zeer goed. En in die lijn van Jezus 
Christus wordt ons verkondigd onze identiteit is ons van God gegeven, 
bijzondere unieke mensen. Als u van de week adventssterren ziet hangen, of 
thuis een kaars aansteekt: besef dan God ziet u als zeer goed. Amen. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 

- dankgebed en voorbeden, steeds onderbroken door de jeugdcantorij: 

Wijs mij uw weg, Adonai, 
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid 
Genees mijn hart door ontzag voor uw naam 
(Psalmen Anders 86a) 

stil gebed 

het Onze Vader wordt gezongen door de jeugdcantorij:  
The Lord’s prayer: Taverner 

gemeente gaat staan 
- slotlied: lied 439: 1 allen, 2 jeugdcantorij, 3 allen 

- uitzending en zegen 

allen zingen: 

 

- orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland    BWV 661 – J.S. Bach  
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Collecten 
kerk: Onderhoud orgels en inventaris Grote Kerk   
diaconie: het wijkdoel: de Stichting Emalahleni in Dordrecht (Zuid-Afrika) 

Voedsel, zeker een voedzame maaltijd, is lang niet altijd logisch voor inwoners 
van de arme delen van de townships in Zuid-Afrika. Goed dus dat er meerdere 
initiatieven zijn om gaarkeukens in te richten waar jong en oud van de 
allerarmsten, tenminste een of soms meerdere keren per week, een warme en 
voedzame maaltijd kan halen. Broodnodig! Veel lokale ondernemers doen wat ze 
kunnen om deze initiatieven te ondersteunen. Maar eenvoudig is het niet; de 
kosten lopen op en zeker de afgelopen jaren waarin werkloosheid groeit, doen 
steeds meer mensen een beroep op de gaarkeukens.  
Oftewel uw hulp is van harte welkom! 

Kies de manier die past: 

 In de collecteschaal bij de uitgang; 

 IBAN NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der 
Hervormde Gemeente o.v.v. collecte kerkdienst;  

 QR-code, waarvan u het ingestelde bedrag nog kunt 
wijzigen.  

 

Voor de verdeling tussen kerk en diaconie wordt gezorgd.  

Giften in de Noodhulppot bij de uitgang zijn bestemd voor Kerk in Actie voor het 

project ‘Noodhulp Oekraïne’. Hartelijk dank! 

Vanavond, 19:00 uur | orgelvespers | Muziek voor de Advent 
voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 

Volgende zondag 4 december, 10:30 uur  
voorganger: ds. P.L. Wansink 
organist: Cor Ardesch 

Agenda 
wo 30 nov Stadsklooster | 7:15 (metten), 8:00 uur (ontbijt), 8:45 uur (lauden) 

| Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 
do 1 dec  Gespreksgroep | 20:00 uur | bij Angelique Baars 
vr 2 dec Belijdenisgroep | 20:00 uur | bij Jan en Marlene 
za 3 dec Rock Solid | 19:30 uur | Trinitatiskapel, Vriesestraat 

Adventskalender 
Wilt u een mooie kalender voor de komende adventstijd ontvangen? De 
adventskalender 'Aan tafel- Plek voor iedereen', van de Protestantse Kerk is gratis 
verkrijgbaar. www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 

Gastlidmaatschap  
U voelt zich betrokken bij de Grote Kerk Gemeente en weet zich met ons 

verbonden? Dan is het mogelijk om gastlid te worden. Voor meer informatie: 
www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap. 

http://www.petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender
https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/gastlidmaatschap/

