
Spoor van Licht, Advent 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 5-11 december (3e zondag van de Advent) 
Thema  : Een spoor van licht – Voormoeders van Jezus 
Lezing  : Jozua 2:1-24 (6:22-25); Jakobus 2:14-26; Mattheus 12:46-50 
 
Schets van het verhaal 
In `zijn ‘biblos genéseoos Iesou Christou’, het boek van de genesis van Jezus Christus, wil Matteüs 

ons iets van de Hebreeuwse bijbel vertellen. In de geslachtslijst blijken de mannen alleen te 

kunnen verwekken en weer dood te gaan. Maar er staan in de lijst vijf vrouwen, die die saaie 

opsomming doorbreken, en dat moet toch iets pikants hebben: vrouwen die zichtbaar worden.  

In het profetisch boek Jozua meteen al aan het begin: de hoer Rachab.    

Terwijl Jozua het volk voorbereidt op de intocht, hen voorbereidt op de strijd; de weerbare 

mannen moeten de broeders steunen, die in slagorde voorgaan. Elk verzet zal worden gesmoord. 

In het geheim stuurt Jozua twee mannen uit om het gebied van Jericho en de stad te verkennen. 

Voor de nacht vinden ze onderdak bij de hoer Rachab.  

Logisch is, dat de koning meteen denkt dat, als er ergens spionnen zijn, die te vinden moeten zijn 

bij Rachab. Ze is immers zo’n punt waar stedelingen en buitenlanders gaarne terecht komen. Ja, 

wat voor etiket heb je.  

Maar  Rachab, die ongetwijfeld van alle markten thuis is omdat ze verneemt van alle windstreken, 

heeft ook gehoord van de herkomst van die mannen. Dat blijkt als ze de mannen op het dak 

aanspreekt. Het lijkt meer een soort geloofsbelijdenis  (Jozua 2:9-11); het zijn woorden die 

verwijzen naar het lied bij de Schelfzee (Ex.15:14), die de volkeren hebben gehoord en doen 

beven. 

De verspieders hebben aan haar worden genoeg. Schelfzee – Jordaan. Het is voor hen een teken. 

Hier treffen ze niet alleen woorden, maar ook woorden van solidariteit en trouw.   (Jak: 2:25). 

Rachab wil zich committeren aan dat verbond dat God met Israël is aangegaan.  Rachab vergeet 

niet om ook haar familie van de dreigende catastrofe te redden.  

Ds Jan Robbers 

 

Vragen: 

1. Aan welke woorden zouden wij genoeg hebben? 

2. Welke ruil zouden wij in ons leven willen maken om ‘behouden’ te blijven in de 

maalstroom van bezigheden? Wat is dan dat ‘behouden’? 

3. Bijgevoegd een schilderij van Chagall. Maar misschien is het leuk om zelf eens een portret 

van Rachab te maken. Hoe stel je je haar voor? Laat je hier inspireren. 

 

 
 
 
 

https://www.metmarrit.nl/c-5790233/hoe-het-mis-ging-bij-het-mixed-media-portret-van-rachab/


Adventsproject diaconie 
De komende weken sluiten we aan bij het project van Kerk in Actie: Jongeren in Israel en de 

Palestijnse gebieden 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij elkaar, maar ze hebben geen contact. Het 

Rossing Center for Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil 

hier verandering in brengen. Via een uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke 

Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, 

krijgen op hun eigen school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan schoolklassen 

bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen 

net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen 

helpen om vooroordelen weg te nemen. Als Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren 

begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël 

en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen! 

 

Om te doen 

Ga bij de koffie in de kerk eens het gesprek aan met iemand die je niet (goed) kent. Over wat 

Advent voor je betekent of een van de vragen van vandaag. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gebed 
Machtige God, 

U staat bekend om uw vergeving en bevrijding. 
Soms zien we in alle hectiek 

of gebonden door eigen schuld en schaamte, 
niet de rode draad in ons leven 

van uw wonderlijke leiding en genade, 
van uw uitgestoken hand. 

Open daarvoor vandaag onze ogen 
zodat we niet aan u voorbij gaan 

Maar eeuwig met U mogen leven. 
In Jezus’ naam. Amen. 

 (© Adventskalender PKN) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de agenda: 

- 11 december 12:30-17:00 uur: Kerst in de Klaas. Een kerststal, een tentoonstelling over 
engelen, Utrechtse koren met kerstliederen, een kinderhoek, verkoop koffie, chocomel en 
glühwein en ter afsluiting om 16:30 uur een Sing-in waaraan iedereen mag meedoen. 
https://www.nicolaikerk.nl/kerst_in_de_klaas_1?ldate=2022-12-11 

- 15 december 10:30-14:00 uur: Kerstviering voor ouderen.  Opgeven bij Marja Branderhorst 
via de mail, of per telefoon: 06 83 59 36 63. 
 

 
 

https://www.nicolaikerk.nl/kerst_in_de_klaas_1?ldate=2022-12-11
mailto:marjabranderhorst@kpnplanet.nl

