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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium C dur - BWV 547
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 72: 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 72: 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 72: 5
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 526: 1
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 6 (Naardense Bijbel)
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Sta op, word verlicht,
want je licht is gekomen:
de glorie van de Ene is over je opgegaan!
Want zie, het duister bedekt wel de aarde
en donkerheid de natiën,maar over jou zal de Ene opdagen,
zijn glorie wordt over jou zichtbaar.
Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht,
koningen naar de glans van jouw dageraad.
Hef rondom je ogen op en zie:
allen lopen ze te hoop, gekomen voor jou!je zonen komen aan van verre,
je dochters
zijn welbewaard op een wagen.
Dan, als je het ziet, zul je strálen,
opschrikken en wijd worden zal je hart,want het rumoer van de zee rolt over je heen,
een macht volkeren, ze komen tot jou!
Een overvloed van kamelen
zal je overdekken,
eerstelingsdieren van Midjan en Efa,
uit Sjeva zullen zij allen komen;
goud en wierook dragen ze mee,
lofprijzingen voor de Ene boodschappen zij.

Gemeente zingt: Gezang 444
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Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12 (Naardense Bijbel)
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Maar terwijl Jezus wordt geboren
in Betlehem in Judea,
in de dagen van koning Herodes,
zie, uit het oosten
belanden magiërs in Jeruzalem;
zij zeggen: waar is
de koning der Judeeërs die is voortgebracht?want wij hebben zijn ster gezien
in het oosten
en zijn gekomen
om hem te huldigen!
Maar als koning Herodes dat hoort
is hij geschokt,
en heel Jeruzalem met hem.
Hij brengt alle heiligdomsoversten en
schriftgeleerden van de gemeenschap
samen, en heeft bij hen nagevraagd:
waar wordt de Gezalfde geboren?
Zij zeggen tot hem:
in Betlehem in Judea;
want zo is geschreven
door de profeet:
en jij, Betlehem, land van Juda,
jij bent geenszins de kleinste
onder de leiders van Juda;
want uit jou zal een leidsman
voortkomen die herder zal zijn
over mijn gemeente Israël!
Dán
roept Herodes in het verborgene
de magiërs
en doet bij hen nauwkeurig navraag
naar de tijd dat de ster is gaan schijnen.
Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt:
trekt verder en vorst nauwkeurig na
over het jongetje;
en als ge het vindt, verkondigt dat mij,
opdat ook ík kan komen
om het hulde te bewijzen!
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Gehoor gevend aan de koning
trekken zij verder;
en zie, de ster
die zij in het oosten hebben gezien
is hun vooruitgegaan
totdat hij komt en blijft staan
boven waar het jongetje is geweest.
Als zij de ster zien
verheugen zij zich
met zeer grote vreugde.
Ze komen het huis binnen
en zien het jongetje,
mét Maria, zijn moeder,
en neervallend
bewijzen zij het hulde;
ze openen hun schatkisten
en bieden hem geschenken aan:
goud, wierook en mirre.
En in een droom gewaarschuwd
om niet terug te buigen naar Herodes
wijken zij langs een andere weg uit
naar hun uitwijkstreek.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 518: 1, 2 en 5
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Social Start en
Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel: Johann Sebastian Bach “Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf”
à 2 clav. et pedale BWV 617
uit het Orgelbüchlein 1713 - 16
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang: 506
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga C dur - BWV 547
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

14 jan. : Ds. M. Elbers
21 jan. : Ds. E.J. de Wijer
28 jan. : Ds. E.J. de Wijer
04 feb. : Ds. W. Klouwen
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 24, 25 EN 31 DECEMBER 2017

24/12 Kerk in Actie/Kinderen in de knel en Pastoraat
24/12 Kerstvesper - Wijkdiaconie en Thomaskerk
25/12 Stichting Bootvluchteling en Thomaskerk
31/12 Eindejaarscollecte voor de kerk
Offerblok 24, 25 en 31/12

€
€
€
€
€

503,71
200,65
603,10
144,35
95,71

Agenda
Di.

09 jan.: Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
Het Neva-ensemble uit St.-Petersburg
Irina Shasheva, sopraan - Ludmila Vorobyeva,
Mezzosopraan - Vladimir Matigulin, countertenor/dirigent
Dmitri Taneev, baritone - Andrey Kurilov, bas
Valerya Matigulina, piano

Wo. 10 jan. : Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 uur

Do. 11 jan. : Tiener Thomas

17.00 uur

Thomas Boek
20.00 uur
Besproken zal worden het boek:
“En we noemen hem” van Marjolein van Heemstra
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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