
Orde voor de viering 
 

op zondag 18 december 2022 
4e advent “Dauwt, hemelen” 

in de Sint Jan te Deinum 
 

Voorganger Ds. A. Roest 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zondagspsalm: Psalm19: 1,2  
 
Bemoediging en Drempelgebed: 
V.     Onze hulp is in de naam van de Heer 
A.:    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.    : Naar u gaat mijn verlangen 
A.    : EN OP U WACHT IK MIJN LEVEN LANG 
V     : Eenvoud en oprechtheid mogen mij bewaren 
A.    : KOM ONS UIT ONZE ANGST BEVRIJDEN 
 
Groet: 
V: De HEER zij met u. 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER! 
 
Het Adventsproject: Voormoeders van Jezus 
 
Lied 441:1 
 
Lezen : Mattheüs 1: 2-3A  
 
Tekst bloemschikking 4e advent. 
 
Aansteken van de vier adventskaarsen. 

    
 Kansloos, verstoten, uitgerangeerd. 

          Mijn gewaagde plan gaat bijna verkeerd. 
          Maar wie me hoer noemt, weet wat je zegt: 
          Hier binnen in mij groeit waarheid en recht. 
 
Lied 738: 3 



Kyriegebed, op de aangegeven momenten gedragen met: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed voor het opengaan van de Schriften 

 
Toralezing: Genesis 38: 1-30 

 
Juda en Tamar 
381In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een 
zekere Chira, een man die in Adullam woonde. 2Daar viel zijn oog op 
de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. 
3Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, die Er werd 
genoemd. 4Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, 
aan wie ze de naam Onan gaf. 5Ze werd voor de derde keer zwanger 
en bracht een zoon ter wereld, die ze Sela noemde; toen Sela geboren 
werd bevond Juda zich in Kezib. 
6Voor Er, zijn eerstgeborene, koos Juda een vrouw die Tamar heette. 
7Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem 
sterven. 8Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: slaap met 
de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ 
9Maar 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. 10Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet 
de HEER ook hem sterven. 11Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: 
‘Je moet als weduwe 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. 



12Geruime tijd later stierf Juda’s vrouw, de dochter van Sua. Toen Juda troost 
gevonden had voor zijn verdriet, begaf hij zich naar Timna, samen met zijn 
vriend Chira uit Adullam, om bij zijn schaapscheerders te gaan kijken. 13Zodra 
Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen 
te scheren, 14legde ze haar weduwedracht af, vermomde zich door zich met 
een sluier te bedekken, en ging langs de weg naar Enaïm zitten, een zijweg 
van de weg naar Timna. Want ze besefte dat ze nog steeds niet aan Sela tot 
vrouw was gegeven, hoewel die inmiddels volwassen geworden was. 15Toen 
Juda haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 
16Hij 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, ‘maar geeft u mij dan 
zolang iets als onderpand.’ 18En 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. 19Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar 
weduwedracht weer aan. 
20Juda vroeg zijn vriend uit Adullam een geitenbokje naar de vrouw te brengen 
om het onderpand weer op te halen, maar hij kon haar niet vinden. 21Hij 
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. 22Dus 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.’ 23Toen 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.’ 
24Ongeveer 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.’ 25Maar 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.’ 26Juda herkende ze en zei: ‘Niet zij is 
schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw 
gegeven.’ Hij had geen tweede keer gemeenschap met haar. 
27Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter 
wereld. 28Tijdens 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. 29Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer 
tevoorschijn. ‘Wat een baanbreker ben jij!’ zei ze. Hij kreeg de naam Peres. 
30Daarna kwam zijn broer, met om zijn hand de rode draad. Hij werd Zerach 
genoemd. 
 
Schriftlied: Liet 438 Frysk 
 



Evangelielezing: Mattheus 1: 1-17 
 
De stambeam fan Jezus Kristus 
11Stambeam fan Jezus Kristus, soan fan David, soan fan Abraham. 2Abraham 
wie de heit fan Izaäk, Izaäk fan Jakob, Jakob fan Juda, en syn bruorren, 3Juda 
fan Peares en Searach – de mem wie Tamar – Peares fan Chesron, Chesron 
fan Aram, 4Aram fan Amminadab, Amminadab fan Nachson, Nachson fan 
Salmon, 5Salmon fan Boäz – de mem wie Rachab – Boäz fan Obed – de mem 
wie Ruth – Obed fan Isai, 6Isai fan David, de kening. 
David wie de heit fan Salomo – de mem wie Oeria syn frou – 7Salomo fan 
Rechabeäm, Rechabeäm fan Abia, Abia fan Asa. 8Asa fan Josafat, Josafat fan 
Joaram. Joaram fan Oezzia. 9Oezzia fan Jotam, Jotam fan Achas, Achas fan 
Hizkia, 10Hizkia fan Manasse, Manasse fan Amos, Amos fan Josia, 11Josia fan 
Jekonja en syn bruorren yn ’e tiid fan ’e ballingskip yn Babylon. 
12Nei de ballingskip yn Babylon waard Jekonja heit fan Sjeältiël, Sjeältiël fan 
Serûbbabel, 13Serûbbabel fan Abiûd, Abiûd fan Eljakim, Eljakim fan Aser, 
14Aser fan Sadok, Sadok fan Achim, Achim fan Eliûd. 15Eliûd fan Eleäzar, 
Eleäzar fan Mattan, Mattan fan Jakob, 16Jakob fan Joazef, de man fan Maria. 
Sy wie de mem fan Jezus, dy’t de Kristus neamd wurdt. 
17Mei-inoar binne der dus fan Abraham oant David fjirtjin generaasjes, fan 
David oant de ballingskip yn Babylon fjirtjin, en fan de ballingskip yn Babylon 
oant de Kristus ek fjirtjin. 
 

 
Schriftlied: Lied 440: 1, 4 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Antwoordlied: Lied 435 
 
Gebeden 
-Voorbeden, op de aangegeven momenten gedragen met  

Lied 367 K 
-Stil gebed 
-Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied:  Lied 444 
 
Zending en zegen 


