
 

 

 

Voortzetting tafelgebed: In de nacht van de overlevering 

 
Acclamatie: Gedachtenis van de Heer: 
 
 
 
 

 

 
Vervolg tafelgebed 

 
Samen bidden wij het Onze Vader 
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, want van U is het koninkrijk en de kracht, 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 
Nodiging 
Gemeenschap van brood en beker 
 
Orgelspel 
 

Slotlied  Lied 473 Er is een roos ontloken (staande) 
 

Zegen, wordt beantwoord met: 

 
Orgelspel over Lied 762 De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan 
 

Bij een kopje koffie of thee is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
We wensen u een goede en gezegende zondag! 

Protestantse Wijkgemeente Bergkerk  
Zondag 18 december 2022 4e Advent, Rorte coeli 
 
Voorganger:  ds. Casper van Dongen  Organist/pianist: Warner Fokkens 
Ouderling/lector: Ada Hoek-Verheij  Livestream: Marinus van Kooij 
Diaken: Margriet den Heijer-Sikkema  Geluid: Cees Kaas 
Kindernevendienst: Annelies Rijke   Koster:  Reint Veninga 

 
Wij vieren vandaag het avondmaal: we zijn verbonden met God en met elkaar. We vieren 

het avondmaal lopend. Ook thuis kunt u meevieren: als u brood en wijn/druivensap 
klaarzet, vieren we in verbondenheid! 

 
Orgelspel Lied 438 God lof! Nu is gekomen 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kinder- en adventskaarsen 
 
Zingen: Projectlied 2022: Levenslicht 
 (Melodie: ‘Ik ben een engel van de Heer’, LB 469 

Na Batseba: 1e Advent, Ruth: 2e Advent, Rachab: 3e Advent nu  

Vierde Adventszondag Tamar 
 
Ik zing van het licht dat God ons geeft: De stam van Juda bleef bestaan 
het levenslicht voor al wat leeft. Want Tamar is niet weggegaan. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? Als hoopvolle en sterke vrouw 
Wie geeft het aan de mensen door? Bleef zij geloven in Gods trouw. 
 
Daarna gaat het licht met de kinderen naar de nevendienst. 
 

Aanvangslied Psalm 24: 1 en 2 De aarde en haar volheid zijn (staande) 
 
 



 

 

Bemoediging Ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer! 
 Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
    (gemeente gaat zitten) 
 

 
Psalm van de zondag Psalm 24: 4 en 5 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog, 
 
Smeekgebed na “Bidden wij tezamen” beantwoordt gemeente dit (2 x) met: 
 

 
 

 
 

 
Zingen: Lied 451: 1 en 4 Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
 
 
Gebed van de zondag 
 
 
Eerste lezing:  Juda en Tamar: In Genesis 37 is Jozef door zijn broers 
verkocht naar Egypte. In Genesis 38 huwt zijn broer Juda met een 
Kanaänitische en krijgt drie zoons: Er, Onan en Sela. Er krijgt Tamar als vrouw. 
Maar Er is ‘slecht in de ogen van de HEER’ en sterft. Dan zegt Juda tegen Onan: 
‘Vervul je zwagerplicht: slaap met de vrouw van je broer en verwek bij haar in 
naam van je broer nakomelingen’. Maar Onan verspeelt zijn zaad, en ook hij 
sterft. Nu zou Sela zijn zwagerplicht moeten vervullen en bij Tamar 
nakomelingen verwekken...        Maar: 
 Genesis 38: 11-19  (NBV21) 
11 Toen 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. 

12 Geruime 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. 13 Zodra 
Tamar hoorde dat haar schoonvader op weg was naar Timna om zijn schapen 
te scheren, 14 legde 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. 15 Toen Juda 
haar zag hield hij haar voor een hoer, want haar gezicht was bedekt. 16 Hij 
sloeg de zijweg in en ging naar haar toe. ‘Ik wil van je diensten gebruik-maken,’ 
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.’ 18 En op zijn vraag wat ze als onderpand van hem wilde, 
antwoordde ze: ‘Het snoer met uw zegen en de staf die u in uw hand hebt.’ Hij 
gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem. 19 
Daarna ging ze terug naar huis, deed haar sluier af en nam haar weduwedracht 
weer aan. 
 
Zingen: Psalm 146: 5 Wees en weduw en ontheemde 
 
Tweede lezing:  Genesis 38: 20-27 (NBV21) 
20 Juda 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. 21 Hij 
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. 22 Dus ging hij naar Juda terug. ‘Ik heb haar niet 
kunnen vinden,’ zei hij. ‘Sterker nog, de mensen daar beweren dat er nooit een 
vrouw is geweest.’ 23 Toen 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.’24 Ongeveer 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.’ 25 Maar terwijl ze uit de stad 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.’ 26 Juda 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. 
27 Toen de tijd van de bevalling was gekomen, bracht ze een tweeling ter 
wereld. 
 
Evangelielezing Matteüs 1:1-3a  (NBV21) 
1 Overzicht van de afstamming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van 
Abraham. 
2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn 
broers, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar 
 
Zingen  Lied 439: 1  Verwacht de komst des Heren 
 
Overdenking 
 
Pianospel over Lied 1009   O lieve Heer, geef vrede 
 
Zingen  Lied 439: 2 en 3 Bereid dan voor zijn voeten 
 
Gebeden  Dankgebed - Voorbeden – stil gebed met gezongen acclamatie: 

   
 
Mededelingen / collectes: 
1e  collecte is de diaconale collecte voor de Wijkdiaconie. U kunt uw gift ook overmaken op 

rekeningnr. NL 92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk o.v.v. collecte 18 december 
2e collecte is bestemd voor Kerk en Pastoraat bestemd voor de Protestantse Kerk Jong 

Pastoraat, over te maken op rekeningnummer NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse 
Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. collecte 18 december 

 

3e collecte is de collecte bestemd voor de eredienst. Eveneens over te maken op rekeningnr. 
NL 21 INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk o.v.v. 3e collecte. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Uitnodiging tot de Maaltijd 
 
Vredegroet: 
Voorganger: De vrede van God zij altijd met u! 
Allen: VREDE OOK MET U! 
Voorganger: Wensen wij elkaar de vrede van Christus.  
WIJ BRENGEN ELKAAR DE VREDEGROET! 
 
Tafellied  Lied 439: 4 O Jezus, maak mij arme 
 
Beurtspraak 
Voorganger: De harten omhoog naar God! 
Allen: Als bloemen naar de zon. 
Voorganger: Dank de Heer, onze God. 
Allen: Wij willen God danken. 

 
Tafelgebed 
 
Heilig en Gezegend 
 
 

 

 

 

 

 


