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Matteüs 1 
 
 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus,  
  zoon van David,  
   zoon van Abraham. 
 
 Abraham verwekte Isaak,  
  Isaak verwekte Jakob,  
   Jakob verwekte Juda,  
    Juda verwekte Peres bij Tamar,  
     Peres verwekte Chesron,  
      Chesron verwekte Aram,  
       Aram verwekte Amminadab,  
        Amminadab verwekte Nachson,  
         Nachson verwekte Salmon,  
          Salmon verwekte Boaz bij Rachab,  
           Boaz verwekte Obed bij Ruth,  
            Obed verwekte Isaï,  
             Isaï verwekte David, de koning. 
 
 David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,  
  Salomo verwekte Rechabeam,  
   Rechabeam verwekte Abia,  
    Abia verwekte Asaf,  
     Asaf verwekte Josafat,  
      Josafat verwekte Joram,  
       Joram verwekte Uzzia,  
        Uzzia verwekte Jotam,  
         Jotam verwekte Achaz,  
          Achaz verwekte Hizkia,  
           Hizkia verwekte Manasse,  
            Manasse verwekte Amos,  
             Amos verwekte Josia,  
              Josia verwekte Jechonja, tijdens de Babylonische ballingschap. 
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 Jechonja verwekte Sealtiël,  
  Sealtiël verwekte Zerubbabel,  
   Zerubbabel verwekte Abiud,  
    Abiud verwekte Eljakim,  
     Eljakim verwekte Azor,  
      Azor verwekte Sadok,  
       Sadok verwekte Achim,  
        Achim verwekte Eliud,  
         Eliud verwekte Eleazar,  
          Eleazar verwekte Mattan,  
           Mattan verwekte Jakob,  
            Jakob verwekte Jozef, de man van Maria.  
             Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. 
 
 Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties,  
  van David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties,  
   en van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. 
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Levenslicht 
 
In het evangelie volgens Matteüs worden de namen van Tamar, Rachab, 
Ruth en Batseba genoemd in het overzicht van Jezus’ afstamming. Stuk 
voor stuk zijn het vrouwen die een cruciale rol speelden in de geschiedenis 
van Israël: zonder hen zou de stam Juda, het volk Israël en in het bijzonder 
het koningshuis van David geen toekomst hebben. Opvallend is daarbij, dat 
zij zelf niet allemaal uit het volk Israël afkomstig zijn (Rachab komt uit 
Jericho, Ruth komt uit het land Moab). Door hun namen te noemen laat 
Matteüs zien: het koningschap in Israël wordt mede gevormd door mensen 
van buiten het volk. 
 
Een rode draad door deze verhalen heen wordt gevat in het woord 
‘levenslicht’. De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren 
worden. In de Bijbel zijn leven en licht sterk op elkaar verbonden: als God 
leven op aarde maakt, begint Hij met licht. God zelf wordt ook vaak 
omschreven als licht, en in het evangelie van Johannes vertelt Jezus dat Hij 
het licht der wereld is (Joh. 8:12). 
 
Levenslicht is een wonder dat God aan mensen geeft. Tijdens de vier 
adventszondagen en op Kerstmorgen horen we over vrouwen die daarbij 
een belangrijke rol spelen. 
 
   27/11 2 Samuël 11, (1) 14-27  
     4/12 Ruth 4, 13-17     
   11/12 Jozua (2, 1-24); 6, 22-25  doopdienst 
   18/12 Genesis 38, (1) 24-30  gezins-adventviering 
   25/12 Matteüs 1, 18-25   
 
 

 

 

 

Afbeelding voorzijde: L’arbre de Jesse (De boom van Jesse), Marc Chagall 
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WE KOMEN BINNEN IN GODS HUIS 
 
Luiden van de klokken 
 De klokken luiden voor de kerkdienst. Ze nodigen ons uit: 
 “Welkom in Gods huis!” We worden stil. 
 
Ruimte voor stil gebed 

Advent 
 

Ontwaak ik, is er in het eerste uur 
geen licht. Als ik ontsteek de lampen 

geen zicht, tot eindelijk het vuur 
der zon de misten doet verdampen, 

de bron die latendaags het leven richt. 
Het raakt me daar waar niets me raken kon. 

 
Verstil ik, is er naast wat leefgeluid 

geen woord dat mij naar buiten lokt, 
verstoort, verblijdt. Ik roep het uit, 

verrast en verontrust. Dan stokt 
en krast mijn stem, alsof een stalen koord 

mij wil verstikken, zo grijpt het me vast. 
 

Hoor, Israël! maar geen gehoor, 
Kom uit! roep ik in ieders oor 

- te hulp komt mij geen hart of hand. 
 

Is God nog ergens vindbaar in dit land, 
dan komt hij niet van ver, maar binnendoor. 

Ik neig mij terug tot Kerst mijn hart ontvlamt. 
 

Mathijs Kraan (2022) 
 
Muziek tot eer van God 

Onderwijl aansteken van de adventskaarsen 
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We gaan staan 
Bemoediging en drempelgebed 
 

 O.  Onze Hulp is in de Naam van de HEER 
 G.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 O.  Die als bij toeval, maar doelgericht 
   zijn mensenkind uit ons doet zijn geboren, 
   zijn koningskind onder de mensen. 
 G.   HEER, DOE ONS UW HEIL AANSCHOUWEN, 
   MAAK ONS GETUIGEN VAN UW LICHT. AMEN. 
 
(Gedachtenis) 
 
Psalm of openingslied 

We gaan zitten 
Gebed om ontferming  
 
Kyrie (LB 301 c) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BINNEN ZIJN 
 

Groet   V.  De HEER zij met u 
    G.  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 

Gebed van de zondag 
 

Lezing 
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Psalm of Schriftlied  
 

Preek 
 

Lied 
 

BINNEN EN BUITEN 
 

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven 
 

De kinderen komen binnen en hebben een woord voor ons 
 

Levenslicht – projectlied 

 
 

eerste advent (Batseba): 
  Een buurvrouw in de koningsstad heeft moeite en verdriet gehad. 
  Zij wordt de moeder van een zoon die voorbestemd is voor de troon. 
 

tweede advent (Ruth): 
  Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
  Zo spreekt de hemel met haar stem en het wordt feest in Betlehem. 
 

derde advent (Rachab): 
  Een vrouw die mensen schuilen laat waardoorGods toekomst verder gaat. 
  Haar moed loopt als een rode draad door het verhaal van goed en kwaad. 
 

vierde advent (Tamar): 
  De stam van Juda bleef bestaan, want Tamar is niet weggegaan. 
  Als hoopvolle en sterke vrouw bleef zij geloven in Gods trouw. 
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Kerstmorgen (Maria): 
  Een jonge vrouw uit Nazaret wordt door de hemel opgemerkt. 
  Maria krijgt een koningskind omdat Gods nieuwe tijd begint. 
 

Gebed over de gaven 
 

Voorbeden  
Iedere bede wordt afgesloten met: ‘… tot U bidden wij’ 

 
(melodieregel uit LB 433, Kom tot ons, de wereld wacht) 

 

Stil gebed 
 

Onze Vader 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, 
 laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
 En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst 
eventuele gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel. 

 

VAN BINNEN NAAR BUITEN 
We gaan staan. 

Lied 
 

Zegen 
V.  Zegen 
 
G. 
 
 


