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Thema De wording van Jezus Christus I (Pnr. 615 )  Matthéüs 1: 1-17 
Uitgesproken 29 november1987  in de Ned.Herv.Kerk te ‘s-Gravendeel 
 
Een eerste dienst in een serie van vier over de proloog van Matthéüs. 
 
Orde van de dienst: 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Eerste adventskaars ontstoken  
 
Zingen Lied 124 

1. Nu daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 
 
2. De duisternis gaat wijken 
van de eeuwenlange nacht. 
Een nieuwe dag gaat prijken 
met ongekende pracht. 
 
3. Zij, die gebonden zaten 
in schaduw van de dood, 
van God en mens verlaten - 
begroeten 't morgenrood. 
 
4. De zonne, voor wier stralen 
het nachtlijk duister zwicht, 
en die zal zegepralen, 
is Christus, 't eeuwig licht! 
 
5. Reeds daagt het in het oosten, 
het licht schijnt overal: 
Hij komt de volken troosten, 
die eeuwig heersen zal. 

 
Tora vanuit Deuteronomium 5 
 
Zingen Psalm 61 

1. O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken 
roep ik, ver bij U vandaan. 
Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden, 
dat ik tot U op kan gaan. 
 
2. Mijn schutse waart Gij tevoren; / sterke toren, 
wees mij weer ten toevluchtsoord. 
Staan de mensen mij naar 't leven, / Gij zult geven 
't erfdeel van wie U behoort. 
 
3. Laat mij als een kleine vogel / schuilen mogen 
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waar G'uw vleuglen om mij slaat. 
Want Gij weet wien ik mij wijdde, / dat ik zeide: 
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat! 
 
4. O Heer, geef den koning vrede, / deel hem mede 
overvloed van levenstijd. 
Dat hij trone ons ten goede, / dat hem hoede 
trouw en goedertierenheid! 
 
5. Dan zal ik uw naam vereren, / Here, Here 
psalmen zingen dat het schalt! 
Dagelijks zal ik U geven / heel mijn leven, 
door uw lichtglans overstraald. 

 
Gebed om de opening van het Woord 

 
Schriftlezing  Matthéüs 1: 1-17 

1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de 
zoon van Abraham.  
2 Abraham verwekte Isaak,  
Isaak verwekte Jakob,  
Jakob verwekte Juda en zijn broeders,  
3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar,  
Peres verwekte Chesron,  
Chesron verwekte Aram,  
4 Aram verwekte Amminadab,  
Amminadab verwekte Nachson,  
Nachson verwekte Salmon,  
5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab,  
Boaz verwekte Obed bij Ruth,  
Obed verwekte Isaï,  
6 Isaï verwekte David, de koning.  
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,  
7 Salomo verwekte Rechabeam,  
Rechabeam verwekte Abia, 
Abia verwekte Asa, 
8 Asa verwekte Josafat,  
Josafat verwekte Joram,  
Joram verwekte Uzzia,  
9 Uzzia verwekte Jotam,  
Jotam verwekte Achaz,  
Achaz verwekte Hizkia,  
10 Hizkia verwekte Manasse,  
Manasse verwekte Amon,  
Amon verwekte Josia,  
11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van 
de Babylonische ballingschap.  
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja 
Sealtiël,  
Sealtiël verwekte Zerubbabel,  
13 Zerubbabel verwekte Abihud,  
Abihud verwekte Eljakim,  
Eljakim verwekte Azor,  
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14 Azor verwekte Sadok,  
Sadok verwekte Achim,  
Achim verwekte Eliud,  
15 Eliud verwekte Eleazar,  
Eleazar verwekte Mattan,  
Mattan verwekte Jakob,  
16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus 
geboren is, die Christus genoemd wordt.  
17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien 
geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap 
veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot 
de Christus veertien geslachten.  

 
Zingen Lied 132: 1 

1. Er is een roos ontloken 
uit barre wintergrond, 
zoals er was gesproken 
door der profetenmond. 
En Davids oud geslacht 
is weer opnieuw gaan bloeien 
in 't midden van de nacht. 
  

Preek  
 
Zingen Psalm 89: 2, 11 en 18 

2. Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des HEREN mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het eind der tijden. 
 
11. Hij prijst mijn hoge gunst met namen menigvoud: 
Mijn Vader en mijn God, o rots van mijn behoud. 
Ik antwoord hem: Mijn zoon, de vorsten zullen beven, 
mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo hoog verheven. 
Voor altijd rust op hem mijn trouw, mijn welbehagen, 
Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn zetel schragen. 
 
18. Uw vijanden, o HEER, uw vijanden rondom, 
hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom! 
Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning. 
Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing. 
Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen. 
Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen, Amen. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen  Lied 127: 1, 2 en 3 

1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
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de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
2. Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
3. Hoort toe, gij zwaarbeproefden, 
uw Koning is niet ver! 
Voor wie in 't duister toefden, 
rijst nu de morgenster. 
De Heer geeft in de nood 
zijn wonderbare bijstand; 
Hij slaat de laatste vijand, 
Hij overwint de dood. 
 

 
Zegen 
 
  


