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Welkom en mededelingen
Aansteken van de eerste adventskaars
Luisterlied: Gezang 9 : 1, 2 en 3
1 Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij 't hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.

2 Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

3 Waartoe dat loos gepraat
van eigen hoge staat,
die trots van kloeke mannen!
De Heer die alles weet
beoordeelt lief en leed
en weegt der mensen plannen.
Stil gebed
votum ( de vet weergegeven regels uitgesproken door gemeente)
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
groet, gevolgd door “Amen” gemeente
Samenzang: Gezang 9 : 9 en 10 (zingen en neuriën)
9 De Here God regeert.
10 Des Heren woord beslist
Zijn goede trouw fundeert
der volken oude twist.
een rijk voor al de zijnen.
De laatsten worden eersten.
Zij zijn gerust en stil.
Mijn hart verheugt zich zeer,
Maar wie het boze wil
en roemt in God, de Heer.
zal in de nacht verdwijnen.
Zijn vredevorst zal heersen.
Levensles uit Psalm 37 : 5 – 9 NBV
[5] Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
[6] het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.
[7] Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.
[8] Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
[9] Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

Samenzang: Psalm 37 : 8 NB (zingen en neuriën)
8 Wie Hem behaagt, behoedt Hij op zijn wegen.
Hij houdt hem vast, dat hij zijn voet niet stoot.
Zo oud ik werd, kwam ik geen vrome tegen
dien God verliet, geen kind dat zocht naar brood.
Wie mild leent is nooddruftigen ten zegen,
zijn nageslacht is God een gunstgenoot.
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
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Schriftlezing:

Genesis 38 NBV

door Ellen Venema
Juda en Tamar
[1] In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een
man die in Adullam woonde. [2] Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij
trouwde haar en sliep met haar. [3] Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er
werd genoemd. [4] Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze
de naam Onan gaf. [5] Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela geboren werd bevond
Juda zich in Kezib.
[6] Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. [7] Er was slecht in de
ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. [8] Toen zei Juda tegen Onan:
‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer
nakomelingen bij haar.’ [9] Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou
gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de
grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. [10] Wat
hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. [11]
Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar
weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet
voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen.
[12] Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen de rouwtijd voorbij
was begaf Juda zich naar Timna, samen met zijn vriend Chira uit Adullam, om bij zijn
schaapscheerders te gaan kijken. [13] Zodra Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg
was naar Timna om zijn schapen te scheren, [14] legde ze haar weduwedracht af, bedekte
zich met een sluier zodat ze onherkenbaar was, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een
zijweg van de weg naar Timna. Dat deed ze omdat ze nog steeds niet aan Sela tot vrouw
was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. [15] Toen Juda haar zag
hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. [16] Hij sloeg de zijweg in en
ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruikmaken,’ zei hij, niet wetend dat het zijn
schoondochter was. ‘Wat staat daar van uw kant tegenover?’ vroeg ze. [17] ‘Ik zal je een
geitenbokje uit mijn kudde laten brengen,’ antwoordde hij. ‘Goed,’ zei ze, ‘als ik dan maar
een onderpand van u krijg.’ [18] En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde,
antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegel en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij gaf het haar
en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. [19] Daarna ging ze terug
naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht weer aan.
[20] Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen om het
pand in te lossen, maar hij kon haar niet vinden. [21] Hij informeerde bij de mensen daar in
de buurt: ‘Ik ben op zoek naar de vrouw die onlangs bij de weg naar Enaïm haar gunsten
aanbood.’ ‘Zo’n vrouw is hier niet geweest,’ antwoordden ze. [22] Dus ging hij naar Juda
terug. ‘Ik heb haar niet kunnen vinden,’ zei hij. ‘Sterker nog, de mensen daar beweren dat er
nooit zo’n vrouw is geweest.’ [23] Toen zei Juda: ‘Laat haar alles dan maar houden, anders
maken we onszelf nog belachelijk. Ik heb het beloofde bokje gestuurd, maar je hebt haar nu
eenmaal niet kunnen vinden.’
[24] Ongeveer drie maanden later kwam men Juda vertellen dat Tamar, zijn
schoondochter, zich als een hoer had gedragen en daardoor zwanger was. ‘Breng haar de
stad uit,’ zei Juda, ‘ze moet verbrand worden.’ [25] Maar terwijl ze de stad uit werd
gebracht, liet ze haar schoonvader deze boodschap brengen: ‘Ik ben zwanger van de

eigenaar van deze voorwerpen. Kijkt u eens goed van wie dit zegel, dit snoer en deze staf
zijn.’ [26] Juda herkende ze en zei: ‘Zij is onschuldig maar ik niet, want ik heb haar niet aan
mijn zoon Sela gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar.
[27] Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter wereld. [28]
Tijdens de bevalling stak een van de twee zijn hand naar buiten. De vroedvrouw bond een
rode draad om zijn hand ten teken dat hij zich het eerst had laten zien. [29] Maar hij trok zijn
hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de
naam Peres. [30] Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach
genoemd.
Samenzang: Psalm 31 : 15 NB (zingen en neuriën)
15 Hoe groot is 't goed, dat Gij, o Here,
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit den hoge
voor aller mensen ogen.
Prediking :

De laatste wordt de eerste

Luisterlied : Gezang 70
1 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
de knechten mogen heersen,
de dienaar heet een zoon.

2 O Heer, o eerstgeboren
van allen uit de dood,
Gij zoekt wat is verloren,
Gij maakt het leven groot.

3 Gij die als allerlaatste
ter wereld wederkomt,
Gij wijst ons onze plaatsen
wanneer de strijd verstomt.

4 Wie zelf zich hoog verheffen,
die slaat zijn oordeel neer,
de bergen worden vereffend,
de zee zwijgt voor de Heer.

5 Maar wie zich heeft gebogen
voor wat Hij geboden heeft,
die zal Hij ook verhogen
zo waar Hij eeuwig leeft.

6 De laatsten worden de eersten,
wie knielde krijgt een troon,
wie slaaf was mag nu heersen,
de vreemdeling wordt zoon.

Dankzegging en voorbede
Collecte

1. Kerk
2. Rente en aflossing

Slotzang: Opwekking 71 (zingen en neuriën)
Refrein
Jezus leeft in eeuwigheid,
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint,
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen wij dit loflied aan:

Straks als er een nieuwe dag begint,
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnengaan,
Voor zijn troon gaan staan.
Hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein
Jezus komt in heerlijkheid,
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Zegen, gevolgd door “Amen” van de gemeente

