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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Pastorale - BWV 590
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 19 : 1 en 2
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 19 : 3
V:

G:

Hoor Israël
De HEER is onze God
De HEER is één en enig
Gij zult de HEER uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
Amen

Vervolg: Psalm 19 : 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
Gemeente zingt: Gezang 452
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt:

Eerste Schriftlezing: 2 Samuel 7 : 4 – 16 (Naardense Bijbel)
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Maar het geschiedt in die nacht
dat het woord van de Ene geschiedt
tot Natan en zegt:
ga heen, zeggen moet je tot mijn dienaar,
tot David:
zo heeft gezegd de Ene:
zul jíj voor mij een huis bouwen
waarin ik kan zetelen?want ik heb niet in een huis gezeteld
vanaf de dag dat ik de zonen van Israël
deed opklimmen uit Egypte
tot op deze dag;
ik ben heen en weer blijven gaan
in een tent, in een tabernakel;
overal waar ik heen ging
met alle zonen Israël,heb ik toen ooit een woord gesproken
met één van Israëls stamrechters
die ik gebood
om mijn gemeente, Israël, te weiden,
en gezegd:
waarom hebt ge voor mij niet gebouwd
een huis van cederhout?!en nu moet je zó zeggen
tot mijn dienaar, tot David:
zó heeft gezegd de Ene, de Omschaarde:
ik heb jou meegenomen van de weide,
van achter de schapen,om leidsman te worden
over mijn gemeente, over Israël;
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ik ben met je geweest
overal waar je ging
en heb al je vijanden weggemaaid
van je aanschijn;
maken zal ik voor jou een naam zo groot
als de naam van de groten der aarde;
vaststellen zal ik voor mijn gemeente,
voor Israël,
een plaats;
planten zal ik hem
en wonen zal hij op zijn plek
en niet meer opgeschrikt worden;
kinderen der verkeerdheid
zullen hem niet meer verdrukken
zoals in het eerst,en sinds de dag
dat ik over mijn gemeente Israël
richters heb geboden;
rust zal ik je verschaffen van al je vijanden;
gemeld heeft voor jou de Ene
dat hij een huis voor jou zal maken, de Ene!want zijn je dagen vervuld
en zul je zijn gaan liggen bij je vaderen,
doen opstaan zal ik dan je nazaat na jou
die uit je ingewanden is uitgetogen;
zijn koningschap zal ik bevestigen;
hij zal voor mijn naam een huis bouwen,en vastzetten zal ik
de troon van zijn koningschap
tot in eeuwigheid;
íkzelf zal hem tot vader zijn
en hij zal mij tot zoon wezen:
als hij misdoet
zal ik hem straffen met een stok van mannen
en met plagen van zonen van Adam;
mijn vriendschap zal niet van hem wijken,zoals ik die wel heb doen wijken van Saul
die ik heb verwijderd van voor je aanschijn;
je huis en je koningschap
zal aan je aanschijn worden toevertrouwd;
je troon
zal wezen: vaststaand tot in eeuwigheid!
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Gemeente zingt: The angel Gabriel from heaven came

2.

"For know a blessed mother thou shalt be,
All generations laud and honor thee;
Thy son shall be Emmanuel, by seers foretold,
Most highly favored lady." Gloria!

3.

Then gentle Mary meekly bowed her head;
"To me be as it pleaseth God," she said.
"My soul shall laud and magnify God’s holy name."
Most highly favored lady." Gloria!

4.

Of her, Emmanuel, the Christ, was born
In Bethlehem all on a Christmas morn,
And Christian folk through-out the world will ever say:
"Most highly favored lady." Gloria!

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 26 - 38 (Naardense Bijbel)
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Maar in de zesde maand
wordt de aankondig-engel Gabriël gezonden
van God naar een stad in Galilea
wier naam is Nazaret,
tot een maagd in ondertrouw
met een man wiens naam is Jozef
uit het huis van David;
de naam van de maagd is Maria.
Maar binnengekomen bij haar zegt hij:
verheug je, begenadigde,
de Heer is met je!een gezegende ben je onder de vrouwen!
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Maar zij is door deze uitspraak zeer geschokt
en heeft bij zichzelf besproken
wat deze begroeting betekent.
De aankondig-engel zegt tot haar:
vrees niet, Maria,
want je hebt genade gevonden bij God;
zie, je zult in je schoot ontvangen
en bevallen van een zoon
en als zijn naam uitroepen: Jezus,hij zal groot zijn
en als ‘zoon van de Allerhoogste’
worden aangeroepen;
de Heer God zal hem geven
de troon van zijn vader David;
hij zal koning zijn over het huis van Jakob
tot in de eeuwigheden,
en aan zijn koningschap
zal geen grens zijn!
Maar Maria zegt tot de aankondig-engel:
hoe zal dit zijn,
daar ik geen man beken?
Ten antwoord
zegt de aankondig-engel tot haar:
heilige geestesadem zal over je komen,
kracht van de Allerhoogste
zal je overschaduwen;
daarom zal wat gebaard wordt
heilig genoemd worden, zoon van God;
en zie, Elisabet, van gelijke geboorte met jou,
ook zij heeft een zoon ontvangen,
in haar ouderdom,het is nu de zesde maand voor haar
over wie ‘onvruchtbaar’ werd geroepen;
want ‘geen woord van bij God zal
machteloos zijn’!
Maar dan zegt Maria:
ziehier de dienares van de Heer;
mij geschiede zoals door u gezegd!
Dan gaat de aankondig-engel bij haar weg.

Gemeente zingt: Lied 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 444
BEDIENING HEILIGE DOOP AAN
Elvira Jitske Sharapova
en
Vivienne Maartje Sharapova
Gemeente zingt, terwijl de dopelingen worden binnengedragen,
begeleid door alle aanwezige kinderen en gasten:
Dooplied: “Kind wij dragen je op handen
Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy

Refrein:
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2.

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen
refr.

3.

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin
refr.

4.

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist
refr.

Presentatie
Ouderling:

Hier in Gods huis zijn binnengebracht
Elvira Jitske Sharapova en Vivienne Maartje Sharapova,
dochters van Dmitry Sharapov en Anne Koeman-Sharapova

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders:
Ja, dat verlangen wij.
Voorganger: En met welke namen zullen zij gedoopt worden?
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Ouders:

Elvira Jitske Sharapova en Vivienne Maartje Sharapova

Voorganger: Mogen hun namen geschreven staan in de palm van
Gods hand.
Doopgebed
Doop
Ontsteken en aanbieden doopkaarsen
Vraag aan de ouders:
Voorganger: Willen jullie Elvira en Vivienne ontvangen als kinderen
van God en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en
leven laten sterken in het geloof?
En willen jullie hen voorgaan op de weg die de Heer
ons heeft gebaand?
Ouders:

Ja, dat beloven wij.
Gemeente gaat staan

Vraag aan de gemeente:
Voorganger: Wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden
om hen in woord en daad te bewaren bij het
hartsgeheim van de gemeente, hen opnemen in uw
liefde om met hen te gaan de weg van het
Koninkrijk?
Gemeente: Ja, dat beloven wij.
Gemeente zingt: Gezang 362

Wij brengen elkaar de vredegroet
Gemeente gaat zitten
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in
Actie/Kinderen in de knel en Pastoraat
Orgel en Trompet: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria: “Bereite dich Zion” uit: het Weihnachts Oratiorium BWV 208 1734/35
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Lied 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): ˝Hark the herald angels sing˝
Hark the herald angels sing
"Glory to the newborn King!
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled"
Joyful, all ye nations rise
Join the triumph of the skies
With the angelic host proclaim:
"Christ is born in Bethlehem"
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"
Christ by highest heav'n adored
Christ the everlasting Lord!
Late in time behold Him come
Offspring of a Virgin's womb
Veiled in flesh the Godhead see
Hail the incarnate Deity
Pleased as man with man to dwell
Jesus, our Emmanuel
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"
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Hail the heav'n-born Prince of Peace!
Hail the Son of Righteousness!
Light and life to all He brings
Ris'n with healing in His wings
Mild He lays His glory by
Born that man no more may die
Born to raise the sons of earth
Born to give them second birth
Hark! The herald angels sing
"Glory to the newborn King!"
Zegen, beantwoord met:

Orgel en Trompet: Johann Ludwig Krebs (1713-1780):
“Es ist gewisslich an der Zeit”
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Gerard Saurwalt heeft al 12 jaar trompetles en
speelt in verschillende orkesten,
waaronder het Amersfoorts Jeugd Orkest
en het Utrechts Studenten Orkest,
dat een muzikaal podium wil bieden aan
jonge getalenteerde musici
om in een groot symfonieorkest te spelen.
Hij studeert tegenwoordig
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

13

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
31 dec. : ’s Ochtends Geen Dienst
Ds. E.J. de Wijer - Oudejaarsvesper
Schrift en Tafel

17.30 uur

7 jan. : Ds. E.J. de Wijer
14 jan. : Ds. M. Elbers
21 jan. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 17 DECEMBER 2017

Sociale Kruidenier en Pastoraat
Offerblok

€
€

268,45
7,00

Agenda
Wo. 27 dec. : Geen Meelezen

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
Giften voor de Diaconie op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk.
Giften voor de Kerkvoogdij op rek.nr. NL28 INGB 0000 5372 84
t.n.v. de penningmeester van de Thomaskerkgemeente,
Thomaskerk.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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