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Thema De vleeswording van de Christus (Pnr.)  Matthéüs 1: 1-21 
Uitgesproken 4 december 2016 Hervormde gemeente Kampereiland 
 
De laatste reguliere avonddienst op Kampereiland.  
 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding 
 
Zingen:   Lied 476: 1,4 en 5 

1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 
God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid vóór de aanvang aller dingen 
spelend voor Gods aangezicht; 
engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 
dienaars van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
 
4 Mensenzoon tussen de kandelaren, 
Wortel Davids, Morgenster, 
blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
roep haar van nabij en ver. 
Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid, 
schuilplaats in de wildernis, 
huis waarin uw vrede is. 
 
5 Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen:   Lied 257 

1 Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
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amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing:  Matthéüs 1:1-21 

1Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van 
David, zoon van Abraham. 
2Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte 
Juda en zijn broers,3Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, 
Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,4Aram verwekte 
Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte 
Salmon,5Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed 
bij Ruth, Obed verwekte Isaï,6Isaï verwekte David, de koning. 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria,7Salomo verwekte 
Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asaf,8Asaf 
verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte 
Uzzia,9Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz 
verwekte Hizkia,10Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte 
Amos, Amos verwekte Josia,11Josia verwekte Jechonja en zijn 
broers ten tijde van de Babylonische ballingschap. 
12Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, 
Sealtiël verwekte Zerubbabel,13Zerubbabel verwekte Abiud, Abiud 
verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor,14Azor verwekte Sadok, 
Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud,15Eliud verwekte 
Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob,16Jakob 
verwekte Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, 
die Christus genoemd wordt. 
17Van Abraham tot David telt de lijst dus veertien generaties, van 
David tot de Babylonische ballingschap veertien generaties, en 
van de Babylonische ballingschap tot Christus veertien generaties. 
18De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder 
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem 
woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.19Haar 
man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in 
opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te 
verstoten.20Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom 
een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, 
wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat 
ze draagt is verwekt door de heilige Geest.21Ze zal een zoon 
baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden 
van hun zonden.’ 

 
Zingen:   Psalm 89: 9 

9 Oudtijds hebt Gij, o HEER, uw hoge plan ontvouwd, 
aan mensen naar uw hart uw woorden toevertrouwd: 
Met hulp heb Ik omkleed, met heil heb Ik omgeven 
de koninklijke held, uit al het volk verheven, 
David mijn trouwe knecht, dien Ik heb uitverkoren, 
dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk behoren. 

 
Prediking 
 
Zingen:   Lied 121: 1 en 4 
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1 God lof! Nu is gekomen 
Gods aangename tijd: 
de Koning onzer dromen, 
de Heer der heerlijkheid 
treedt, zonder praal en pracht, 
in onze wereld binnen, 
om hier te overwinnen 
de duivel en zijn macht. 
 
4 Gij armen en verdrukten, 
wáár gij op aarde zijt, 
gebeukten en gebukten 
in deze boze tijd, - 
houdt moed, Hij nadert al! 
Gij moogt uw Held ontvangen, 
de Vorst van uw verlangen, 
met liedren zonder tal! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen:   Lied 160  

1 Komt ons in diepe nacht ter ore: 
de morgenster is opgegaan, 
een mensenkind voor ons geboren, 
'God zal ons redden' is zijn naam. 
Opent uw hart, gelooft uw ogen, 
vertrouwt u toe aan wat gij ziet: 
hoe 't woord van God van alzo hoge 
hier menselijk aan ons geschiedt. 
 
2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zingt voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 
3 Zoals de zon komt met zijn zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede - 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Zegen 
 


