
 

 

  

 
 

Tweede advent 
 
Zondag 4 december Wamel 
Voorganger:  Ds. E. Laseur  
Organist:  Gerrit Vastenhouw 
Collecten:  1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra collecte is 
   bestemd voor Kerk in Actie, voor het creëren van banen voor jongeren in Libanon, 
   Jordanië en Irak. 
Bloemen:  
 
 
Extra collecte 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn 
terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in extreme armoede. Zo goed en zo kwaad 
als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de zware economische crisis is er 
nauwelijks werk. 
Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel 
vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet 
voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen 
vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische 
vluchtelingen worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in armoede leven. 
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen 
inkomen te voorzien. Van harte aanbevolen. 
 
Mededelingen 
Kindernevendienst  

Bijdrage Kinderkerstfeest: 
Op 24 december vieren we weer ons Kinderkerstfeest om 19.00 uur in de kerk in Boven-Leeuwen. Hiervoor 
wordt natuurlijk iedereen (jong en oud) van harte uitgenodigd. 
In de adventstijd liggen er in de kerk enveloppen. Hier kunt u een bijdrage voor het kinderkerstfeest in doen 
(voor de aanschaf van materialen voor het adventsproject en KKF, chocomel en koekjes tijdens het KKF,  
kadootjes voor de kinderen na afloop van het KKF e.d.). Deze envelop kunt u gewoon in de collectezak stoppen 
of afgeven aan iemand van de kindernevendienst. Bij voorbaat dank namens de kinderen!  
 

Adventsproject kindernevendienst: 
Deze advent periode volgt de KND het project van Kind op Zondag. Het thema van het project is: levenslicht. 
De uitdrukking ‘het levenslicht zien’ betekent geboren worden.  Levenslicht is een wonder dat God aan 
mensen geeft. In dit project horen we over vrouwen die daarbij een belangrijke rol spelen.  
Mattheüs noemt in het geslachtsregister van Jezus de namen van Batseba, Ruth, Rachab, Tamar en Maria. 
Stuk voor stuk zijn het bijzondere vrouwen, die ervoor zorgen dat het verhaal van de stam Juda en het 
koningshuis van David door kan gaan. In dit adventsproject krijgen de vrouwen uit Jezus’ voorgeschiedenis 
een standbeeld. Zo laten we zien dat ze belangrijk zijn en dat hun verhalen niet vergeten mogen worden. 
 
Inloopmorgen 
Woensdag 14 december bent u vanaf10.00 uur weer van harte welkom in de Kerk in Wamel. 
Om gezellig koffie en thee te drinken met elkaar, een praatje te maken, creatief bezig te zijn of om met elkaar 
een spelletje te spelen. Kom gerust eens een keer kijken. 
De volgende inloopochtend is op woensdag 11 januari. 
Van harte welkom! 
  

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/noodhulp-syrie/


 

 

 
 
 
Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

11 december  Dreumel Ds. E. Laseur 
 

Kerk in Actie binnenlands 
diaconaat 

18 december Wamel 
Jeugdkerk 
 

ds. M. Soethout, 
Boven Leeuwen 

Jong protestant 

24 december 
19.00 uur 
22.00 uur 

 
Boven-Leeuwen 
 

 
Kinderkerstfeest 
Ds. E. Laseur 

 

25 december Boven-Leeuwen Ds. E. Laseur Kerk in Actie kinderen in de 
knel 

 
 
Orde van Dienst  Thema: Ruth! 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom, mededelingen en drempelgebed  
 

(staande) Zingen: Liedboek 2013 nr. 107: 1, 2 
 

(staande) Bemoediging en groet 
 

Zingen: Lied 444: 1, 2, 3 
 

Moment met de kinderen 
 
Projectlied 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 

 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. 
 

Geloofsaansporing: (NBV 2021) Romeinen 15: 4 en 5 
Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door 
troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, 
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 
 

Zingen: Lied 444: 4, 5 
 

Gebed om Gods vergeving en Geest 
Schriftlezing: (NBV 2021) Ruth 1:15 - 2:1 (Wendy Tijssen) 
‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god, zei Naomi, ‘ga haar toch achterna!’ Maar Ruth 
antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, 
waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven, en 
daar zal ik begraven worden. Alleen de dood zal mij van u scheiden, en anders mag de Heer met mij doen wat 
Hij wil!’ Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen 
zij samen verder, tot in Betlehem. Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de 
vrouwen: ‘Dat is toch Naomi?’ Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet Naomi, noem me Mara, want de  
  



 

 

 
 
 
 
Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik hier wegging had ik alles, maar de Heer heeft mij 
met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, 
nu de Ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan?’ Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar 
schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het begin van de gersteoogst. Nu was 
Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een moedig en invloedrijk man, die Boaz 
heette. 
 
Zingen: R. Kleijer DV nr. 22: 1, 2 (melodie: Altijd is Kortjakje ziek) 

1. Steeds als mensen samen zijn 
doet het afscheid nemen pijn.  
Dat je d' ander niet meer ziet  
doet over en weer verdriet. 
Als Naomi weg wil gaan  
laten z' alle drie een traan. 

 2. Ruth en Orpa, met hun rouw, 
blijven aan Naomi trouw.  
Maar Naomi raadt hen aan  
om niet met haar mee te gaan.  
'Pak hier zelf de draad weer op,  
wat ooit was, is nu gestopt.' 

 
Schriftlezing: (NBV 2021) Mattheüs 1: 1-5 
Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaäk, 
Isaäk verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Peres en Zerach 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. 
 
Zingen: R. Kleijer DV nr. 22: 3 (melodie: Altijd is Kortjakje ziek) 

3. Orpa volgt Naomi's raad,  
ze omhelst haar en ze gaat. 
Ruth zegt: 'Ik blijf aan uw zij,  
en uw volk, - daar hoor ik bij!  
In geloof wend ik mij tot 
uw God; Hij is ook mijn God.’ 

 
Uitleg en verkondiging n.a.v. (NBV 2021) Ruth 1: 16  
Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, 
zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.’ 
 
Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 800: 1, 4 
 
Dienst der gebeden 
 

(staande) Zingen: Lied 442 
 
(staande) Wegzending en zegen (3x gezongen Amen) 
 
Orgelspel 
 
 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 
 


