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KERKBOEKJE
Hervormde gemeente Brandwijk

Van:

Datum: 8 december 2013

Dominee:  Ds Jongkind

Zingen

Zegen

Naar huis

Gebed

Fijn dat je er was en tot de volgende keer!
 

Stil gebed

Votum en Groet

Tien Geboden

Zingen

Zingen

Zingen

Mededelingen

Advent 2

4. Onze beroemdste schilder heeft de vrouw 
van Uria  geschilderd. Welke schilder is dat? 

........................................................................
 Wat heeft zij op dat schilderij in haar hand?

........................................................................
 

5. Het eerste (gestorven) kind van David en 
Bathseba heeft in de Bijbel geen naam.

De naam van het 2e kind:

.
 ("Kind van de vrede")

en heeft nog een naam:
 

("God heeft hem lief").
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Bijbellezen
 

Dit staat in:
       Oude Testament
       Nieuwe Testament

Collecte

Zingen

Zingen

Gebed

2

Preek: Mattheus1:6

Advent 2
Vandaag is het de tweede adventzondag.

In het oude testament keken de mensen uit naar ‘de 
verlosser’. God had Hem beloofd aan Adam en Eva, toen ze 
van de boom gegeten hadden en het paradijs uit moesten. 
God hield zoveel van de mensen die Hij gemaakt had, dat Hij 
wilde dat ze toch bij Hem konden komen. Daar was een 
‘verlosser’ voor nodig. 
Abraham keek naar Hem uit. Izak en Jakob verwachten Hem 
ook. Koning David  hoopte op Zijn komst. De profeten 
vertelden de mensen meer over ‘de Verlosser’.
Heel veel mensen hoopten op en keken uit naar Zijn komst. 
Hoe dat zou zijn, dat wisten ze niet. Maar dat Hij zou komen 
wisten ze zeker!

1. In Mattheus 1 staat de lijst van de namen 
van de van de ouders/grootouders/ 
overgrootouders van de Heere Jezus. 
Hoeveel voorouders worden genoemd?
       vaders 
       moeders. 
 
2. Vooral die vroege moeders vallen op. 
Vroeger kwamen er bijna nooit moeders in 
zulke lijsten voor.
 
Wie zijn die voormoeders? Je vindt ze in vers 
3 T.............................

5 R............................. 

   R.............................
6 Weet jij de andere naam van "De vrouw van 
Uria"? 
 
3. Weet jij welke psalm David maakte toen hij 
zijn zonde zag en er heel veel spijt over had? 
Psalm ..............
(Tip: we zingen vandaag uit deze psalm)

B............................

De les van de preek:
Jezus wilde geboren worden bij mensen met 
wie er heel wat aan de hand is en die veel 
niet goed doen.
Jezus wil ook middenin het leven van jou 
„geboren“ worden. Zo redt Hij ons. 
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