
 

 

  

 
 

Vierde advent 

Jeugdkerk 
 
Zondag 18 december Wamel 

Voorganger:  Ds. M. Soethout  
Organist:  Addy de Meij 

Collecten:  1e collecte diaconie, 2e collecte kerkrentmeesters, 3e collecte, de extra 
   collecte is bestemd voor Jong Protestant 
Bloemen: De bloemen van deze week gaan met een groet van ons allen naar Addy de 

Meij, als dank voor de leuke stukjes die zij lange tijd in het kerkblad heeft 
geschreven. 

 

 
Extra collecte 

De collecte van vandaag is bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.  
Het kerstverhaal spelen en beleven. Welke afwegingen maakte de herbergier toen Jozef en Maria voor 
zijn deur stonden? Wat ging er om in de herders toen ze de engelen hoorden zingen? En wat dachten 

de Wijzen toen ze de ster volgden? Met de KerstChallenge - een spel van Jong Protestant , de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk kruipen jongeren in de huid van de personages uit het 
kerstverhaal. De KerstChallenge is een uitdaging om het kerstverhaal op een nieuwe manier te ervaren. 

Jongeren doen opdrachten, lossen puzzels op en verzamelen zoveel mogelijk punten. Maar liefst 
zesduizend jongeren doen elk jaar hier aan mee. 

Geef aan de collecte voor Jong Protestant en steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Hartelijk 
dank! 
 

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. 
 
  



 

 

Diensten komende zondagen 
 

Datum Plaats Voorganger Extra collecte 

24 december 
19.00 uur 

22.00 uur 

 
Boven-Leeuwen 

 

 
Kinderkerstfeest 

Ds. E. Laseur 

 
 

Rode Kruis 

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

31 december 

19.30 uur 

Dreumel  Ds. E. Laseur Eindejaarscollecte 

1 januari Dreumel  Ds. E. Laseur ZWO project stichting leergeld 
 

 
Orde van dienst  

Dienst van de voorbereiding 

Welkom en mededelingen  
Drempelgebed  

Aanvangslied Psalm 24: 1, 4 en 5  
Votum en Groet 
Gebed om ontferming 

Adventsgedicht (Nog niet”) 
Adventslied nr 437: 1, 2 en 5  

Dienst van het Woord 

Moment met de kinderen  
Zingen Projectlied Hierna gaan de kinderen naar de kindernevendienst en jeugdkerk 

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 

 De stam van Juda bleef bestaan, 
want Tamar is niet weggegaan. 
Als hoopvolle en sterke vrouw 

bleef zij geloven in Gods trouw. 
Gebed bij de opening van de Schriften 
Schriftlezing Matteüs 1: 1 – 17 

Lied nr 441: 1, 5 en 6  
Schriftlezing Genesis 37: 26 – 27; Genesis 38: 1 – 30; Genesis 44: 30 – 34 

Lied Tamar (Op de melodie van NLB nr 527) 
1. Tamar, moedig en zachtmoedig, 
zou in eigen kwetsbaarheid, 

op een kruispunt van de tijd,  
hoop en leven trots behoeden. 
 

2. Stille dagen, stille nachten,  
stille vrouw met vrouwenrecht,  

wetend wat is toegezegd,  
scheurde sluiers van verwachten. 

 3. En zij koos met open ogen,  
voor een toekomst naar haar hand,  

nam zichzelf als onderpand  
tot de grens van haar vermogen. 
 

4. Ademloos een mens bevragen,  
recht doen aan gerechtigheid  

blaast nieuw leven in de tijd,  
zal het leven verder dragen! 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 
Antwoordlied nr 462: 1, 2, 5 en 6  

Dienst van de dankbaarheid  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het 'Onze Vader' 

Slotlied nr 442: 1 en 2  

Heenzending en zegen 
Gezongen 'amen' 
Bij de uitgang kunt u een collectebijdrage doen. 


