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  Zondag 27 
november  

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een buurvrouw in de koningsstad 
heeft moeite en verdriet gehad. 
Zij wordt de moeder van een zoon 
die voorbestemd is voor de troon. 
 

  Zondag 4 
december 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Vandaag zegt Ruth: ‘Ik blijf bij jou, 
waar jij ook gaat, ik blijf je trouw.’ 
Zo spreekt de hemel met haar stem 
en het wordt feest in Betlehem. 

  



Zondag 11 
december 

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een vrouw die mensen schuilen laat 
waardoor Gods toekomst verder gaat. 
Haar moed loopt als een rode draad 
door het verhaal van goed en kwaad. 
 

  Zondag 18 
december  

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

  Zondag 25 
december  

Ik zing van licht dat God ons geeft: 
het levenslicht voor al wat leeft. 
Wie draagt dat licht, wie brengt het voort? 
Wie geeft het aan de mensen door? 
 
Een jonge vrouw uit Nazaret 
wordt door de hemel opgemerkt. 
Maria krijgt een koningskind 
omdat Gods nieuwe tijd begint.   

 

 
 

Wilt u deze flyer in de kerk laten liggen 
  



Zondag 27 november 2022 – 2 Samuël 11:14-27 

 

Kom erbij ! - In de adventstijd lezen we over de 
‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over 
Batseba, de vrouw van Uria. Koning David zorgde 
ervoor dat Uria omkwam in de strijd, zodat hij zelf 
met Batseba kon trouwen. Uiteindelijk werd zij de 
moeder van koning Salomo. 

Zondag 4 december 2022 – Ruth 4:13-17 

 

Waar kom je vandaan ? - In de adventstijd lezen we 
over de ‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het 
over Ruth. Zij is een jonge vrouw uit het land Moab, 
die met haar schoonmoeder Naomi meegaat naar 
Betlehem. Daar trouwt ze met Boaz. Ze krijgen een 
zoon die uiteindelijk de grootvader van koning David 
zal zijn. 

Zondag 11 december 2022 – Jozua 6:22-25 

 

Deze kant op ! - In de adventstijd lezen we over de 
‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over 
Rachab, de vrouw uit Jericho die twee verspieders 
uit het volk Israël hielp ontsnappen. Toen Jericho 
verwoest werd, werden Rachab en haar familie 
gered gingen ze bij het volk Israël wonen. 

Zondag 18 december 2022 – Genesis 38:(1) 24-30 

 

Wie ben jij ? - In de adventstijd lezen we over de 
‘voormoeders’ van Jezus. Vandaag gaat het over 
Tamar, de eerste vrouw die door Matteüs genoemd 
wordt. 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. 

Zondag 25 december 2022, Kerstmis - Matteüs 1:18-25 

 

Levenslicht - Maria en Jozef zijn nog niet getrouwd, 
maar Maria verwacht wel een kind. Jozef maakt zich 
zorgen, maar een engel vertelt hem wat hij moet 
doen. In Betlehem wordt Jezus geboren. 


