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Waarom hoeven we geen maskers te dragen, 
maar doen we het wel? Zondag kijken we weer 
naar een van de vrouwen die voorkomt in de 
familie van Jezus: Tamar. Met een hele grote 
verkleedscène zorgt ze ervoor dat ze toch een 
kind krijgt. Over haar valt veel te zeggen. 
Helemaal als je haar in een lijn ziet van 
meerdere ‘verkleedscènes’ in Genesis. Daarom 
zoom ik een beetje uit naar het hele verhaal 
over Jozef, waarin dit verhaal een plek heeft. 
Om daarna in te zoomen op de verschillende 
verkleedscènes, en wat ze die ons te vertellen 
hebben. Welke maskers zet jij op in je leven? 
 
Voorganger:  ds. Otto Grevink 
Organist:  Cedrik Kerkdijk 
Trombone:  Karel Blok 
Ouderling:  Jan Korver 
Diaken:  Robert Nederveen 
Lector:  Joke Jansen 
Voorbeden:  Dieter Verbeek 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 
 

Uitleg Bloemschikking 

Derde zondag van Advent 

Bloemschikking 
Aan tafel!  
Plek voor iedereen. 
 
De lezingen in deze adventstijd zijn net als de 
adventskalender verbonden aan het jaarthema 
2022-2023 van de Protestantse kerk. 
Tijdens advent krijgt het jaarthema het accent van 
Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons 
in zijn nabijheid. er is plek voor iedereen, God 
komt iedereen nabij en iedereen mag zich 
genodigd weten in Gods nabijheid - niemand 
uitgezonderd. In de bloemschikking is gekozen 

voor een tafel als uitgangspunt. De tafel waaraan 
iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het 
leven kan vieren met alle ups en downs en waar 
God aanwezig is. Tijdens de adventszondagen gaat 
het over vier vrouwen die verbonden zijn met de 
levenslijn van Jezus. Zij zijn de dragers van de tafel. 
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste 
altaren in de tempel. 
 
4e advent: Genesis 38:26 
Juda herkende ze en zei: Niet zij is schuldig, maar 
ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot 
vrouw gegeven. 
 
God met ons 
Tamar, de weggestuurde 
Matteüs laat duidelijk zien dat Jezus niet naar deze 
wereld kwam om blije mensen nog blijer te maken, 
maar om dicht bij mensen in ellende te zijn. Dat 
laat ook het familiedrama van Tamar zien. De 
schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na 
waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig 
in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list 
raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda 
schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar 
verbindt zich met haar als de Immanuel, de God 
met ons. Dat is Kerst. 
 
In de schikking zijn gedroogde halmen en pluizen 
te zien, onduidelijk qua vorm. de tafelrand bij 
Tamar is langer dan de andere randen. Symbool 
voor versluieren. De bessen staan symbool voor de 
pijn van Tamar die is verzacht doordat zij alsnog 
zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen. 
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Kaars en versje 
 
Samenzang: ‘Ga, stille in den lande’ (lied 
440: 1,3,4) 
 

Stil gebed, bemoediging en groet: 

Onze hulp verwachten wij van God 

(allen) die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw blijft tot in eeuwigheid 

(allen) en het werk van zijn handen nooit 

loslaat. 

Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, 

van God onze Vader, van Jezus Christus onze 

Heer, 

door de heilige Geest, die ons aanvuurt in 

geloof, hoop en liefde. 

(allen) Amen 

Klein Gloria: ‘Ere zij de Vader en de Zoon’ 

(lied 195) 

Samenzang: ‘Hoe zal ik U ontvangen’ (lied 

441: 1,7,8)   

Gebed om ontferming (Kyrië) 

Samenzang: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 

(lied 433: 1,3,4,5) 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Bij het standbeeld van het Adventsproject 

Vierde Adventszondag 18 december 

Thema: Wie ben jij? 

Vierde Adventszondag 18 december 

Thema: Wie ben jij? 

 

Vandaag gaat het over Tamar. Zij is de 

schoondochter van Juda, een van de broers 

van Jozef. Haar man sterft zonder dat zij 

kinderen heeft. Volgens de gebruiken van die 

tijd zouden de broers van haar man een kind 

bij haar moeten verwekken, maar dat gebeurt 

niet. Door zich voor te doen als prostituee 

krijgt ze alsnog een kind – van haar 

schoonvader Juda. 

Projectlied 

Inleiding 

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 38: 

24-30 

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. 

Tussentekst 

Lezing uit het Oude Testament:  

Genesis 42: 1-8 

1Toen Jakob hoorde dat er in Egypte graan was, zei 
hij tegen zijn zonen: ‘Waarom ondernemen jullie 
niets? 2Ik heb gehoord dat er in Egypte graan te 
krijgen is. Ga ernaartoe en koop daar graan voor 
ons, zodat we in leven blijven en niet van de 
honger omkomen.’ 3Hierop gingen tien van Jozefs 
broers op reis om bij de Egyptenaren graan te 
kopen. 4Jakob liet Benjamin, Jozefs volle broer, 
niet met de anderen meegaan, uit angst dat hem 
iets zou overkomen. 

5Zo kwamen Israëls zonen graan kopen, samen 
met vele anderen, omdat de hongersnood ook 
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Kanaän in zijn greep hield. 6Jozef was de hoogste 
machthebber in het land en iedereen moest bij 
hem graan kopen. Toen zijn broers voor hem 
verschenen, bogen ze zich diep voor hem neer. 
7Zodra Jozef zijn broers zag herkende hij hen, 
maar hij deed alsof zij vreemden voor hem waren 
en vroeg op strenge toon: ‘Waar komen jullie 
vandaan?’ Ze antwoordden dat ze uit Kanaän 
kwamen en voedsel wilden kopen. 8Jozef herkende 
zijn broers wel, maar zij herkenden hem niet. 

Samenzang: psalm 80: 1,2 (De nieuwe 
psalmberijming): 

1. Hoor naar ons bidden, trouwe herder, 
en leid uw Israël steeds verder. 
U troont in heiligheid en pracht. 
Sta op en red uw volk met macht. 
God, toon uw vriendelijke gezicht; 
verschijn met uw bevrijdend licht. 

2. Heer van de sterke hemelmachten, 
laat ons niet langer biddend wachten. 
Met tranen eten wij ons brood; 
de vijand spot met onze nood. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn met uw bevrijdend licht. 

Lezing uit het Nieuwe Testament:  

Marcus 5: 1-13 

1Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het 
gebied van de Gerasenen. 2Toen Hij uit de boot 
gestapt was, kwam Hem meteen vanuit de 
grafspelonken een man tegemoet die door een 
onreine geest bezeten was 3en in de spelonken 
woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs 
niet met kettingen. 4Hij was al dikwijls aan 
handen en voeten geketend geweest, maar dan 
trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien 
stuk, en niemand was sterk genoeg om hem te 
bedwingen. 5En altijd, dag en nacht, liep hij 
schreeuwend tussen de rotsgraven en door de 
bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. 6Toen hij 
Jezus in de verte zag, rende hij op Hem af en wierp 

zich voor Hem neer, 7en luid schreeuwend zei hij: 
‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de 
allerhoogste God? Ik bezweer Je bij God: doe me 
geen pijn!’ 8Want Hij had tegen hem gezegd: 
‘Onreine geest, ga weg uit die man.’ 9Jezus vroeg 
hem: ‘Wat is je naam?’ En hij antwoordde: ‘Legioen 
is mijn naam, want we zijn met velen.’ 10Hij 
smeekte Hem dringend om hen niet uit deze 
streek te verjagen. 11Nu werd er op de berghelling 
een grote kudde varkens gehoed. 12De onreine 
geesten smeekten Hem: ‘Stuur ons naar die 
varkens, dan kunnen we bij ze intrekken.’ 13Hij 
stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de 
man verlaten hadden, trokken ze in de varkens, en 
de kudde van wel tweeduizend stuks stormde de 
steile helling af, het meer in, en verdronk in het 
water. 

Samenzang: ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (lied 

833; 3x) 

Overweging 

Samenzang: ‘Nu daagt het in het oosten’ 

(Lied 444: 1,2,3,4,5) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds 
na ‘zo bidden wij u allen tezamen’ afgesloten 
met: 

 
Onze Vader – samen in de kerk en thuis  
(mee projecteren voor gasten) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
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Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Collecten en muziek 
 
Slotlied: ‘Op U, mijn heiland, blijf ik hopen’ 
(lied 442: 1,2) 
Beantwoord: Ja amen ja Halleluja 
Orgelspel 

Collecten: 1-Edukans 
   2-Diaconie 

Beste gemeenteleden, 
  
We willen u en jou graag uitnodigen op een 
extra gemeenteavond op dinsdag 17 januari 
om 20.00u in onze kerk. 
Onze situatie bekijkend, vinden wij als 
kerkenraad dat we een aantal zaken met u en 
jou als gemeente willen delen. Ook onze kerk 
komt niet uit onder hoge energieprijzen en de 
inflatie. We zijn genoodzaakt om de financiële 
zaken goed onder de loep te nemen en een 
aantal besluiten te nemen. 
Kijkend naar het toekomsttraject dat we als 
gemeente in willen gaan, hebben we iedereen 
nodig en daarbij vinden wij een stuk 
communicatie heel belangrijk. 
We hopen dat we u en jou zien op de gemeente 
vergadering, wees betrokken en denk mee. 
  
Groeten vanuit de kerkenraad, 
Brenda Kerkdijk 
 

Beste gemeenteleden, 
  
Vanaf januari gaan we de 3e collectezak weer 
inbrengen met als doel de verhoogde lasten in 
met name de energiekosten, om te zetten in 
baten vanuit een bijdrage van u en jou. 
We noemen deze extra collecte ‘steuncollecte 
kerk’ en zal wekelijks als 3e collectezak 
voorbijkomen. We hopen dat u een steentje wilt 
bijdragen en de zak wilt vullen om er warmpjes 
bij te blijven zitten. 
  
Bedankt namens kerkenraad. 
 
 

Berichten voor de gemeente 
Op 11 december gingen de bloemen als groet naar 
mw. N.O. van den Assem-Vermeulen. 
 
Voorbeden 
Voor de diensten kunt u mij voorbeden doorgeven 
door mij te bellen (06 36422405) of te mailen 
hhoogendoorn15@gmail.com. 
 
Pastoraat 
Contactgegevens Ds. van der Linden: telefonisch 
06 83446753; e-mail dsgvanderlinden@gmail.com  
 
Correctie gegevens in Kontakt voor de 
kerkautodienst 
Het telefoon nummer van dhr. D. Vervoorn is 
0416-277639. 

Henk Hoogendoorn 
 
Kerstvieringen 

• Op  kerstavond en op eerste kerstdag  zijn 
de volgende vieringen in onze kerk ; 

Op zaterdag 24 december om  17.00 uur is het 
kinderkerstfeest met als thema; Waar kom jij 
vandaan .We gaan samen zingen, luisteren en 
kijken naar een verhaal. We nodigen ouders en 
kinderen  van harte uit om samen het kerstfeest te 
vieren . 
 
* Om 21.00 uur is er een de kerstnachtdienst,  
het thema van deze dienst is; Komt Allen 
Tezamen. Naast samenzang met bekende 
kerstliederen zal er een korte overdenking worden 
gehouden en de cantorij o.l.v. Corine Vreeken zal  
de dienst muzikaal opluisteren. Na de dienst is er 
gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van 
een glaasje glühwein. 
 

• Op eerste kerstdag 25 december  is er een 
gezinsviering rondom de geboorte van 
Jezus. Deze dienst  begint  om  9.30 uur. 

Ds. Otto Grevink  zal in deze dienst voorgaan . 
muzikale medewerking wordt  verleend door het 
gospelkoor Chaverim uit Raamsdonkveer . Wij 
nodigen iedereen van harte uit om deze diensten 
bij te wonen. 
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Advent vespers in kerk De Brug 
4e Adventsvesper 
Zondag 18 december heeft de adventsvesper het 
thema: Zie mij aan, want dat betekent onze 
redding 
Mensen die nauwelijks meetellen worden het eerst 
verteld dat Jezus is geboren. Blijven zij bij hun 
kudde en laten ze de engelen praten, of … Nee, zij 
gaan het kind in de voerbak zien. Dat verandert 
hun leven.  
Je kunt ook als de kerkleiders van die tijd doen, 
wel zeggen waar de Messias ter wereld zal komen, 
maar niet hem willen zien. Dan verandert je leven 
niet.  
Wat willen wij? Gaan we mee met de herders? 
Voelen we ons verwant met hen, en met zovelen 
anderen die redding nodig hebben?  
Plaats: kerk De Brug en tijd: 17.00 uur. 
Voorgangers: Femke Vesters en Rien Visser 
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