ORDE VAN DIENST

zondag 20 december 2020
4e Advent
Voorganger: Ds. Leon van den Broeke
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Improvisatie over bekende Adventsliederen
Gemeente gaat staan
Antifoon voor de vierde zondag van Advent ‘Rorate’:
Solisten: ‘Dauw hemelen op aarde, en laten de wolken gerechtigheid
doen neerdalen. De aarde opene zich opdat uw heil
ontluike!’
Solisten: Aanvangslied: Psalm 19: 1
Bemoediging
V:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
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
Amen.

Vervolg: Psalm 19:2
V:

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: 3
Solisten: ‘Dauw hemelen op aarde, en laten de wolken gerechtigheid
doen neerdalen. De aarde opene zich opdat uw heil
ontluike!’
Gemeente gaat zitten
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Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 301c
Solisten zingen: Gezang 463: 1, 5, 6, 7 en 8

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
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;
ik ben met je geweest
overal waar je ging
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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!

Solisten zingen: Gezang 451
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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!
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,
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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.

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 443

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Mein Seele erhebt den Herren’ - BWV 648
Inzameling van de gaven voor: Kerk in actie / Kinderen in de knel en
Eredienst
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk,
o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de verdeling naar de
genoemde doelen.
U kunt ook geven via Givt.

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368a
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Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 437: 1, 3, 5 en 6
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Improvisatie over ‘O kom, o kom Immanuel’
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL - DECEMBER
Graag vragen wij deze zondag ook weer uw aandacht
voor de Aktie Vrijheidsmail.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-inactie/acties klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in
uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op
dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie
op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het
betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur
een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over
de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en
woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te
klikken. Doet u ook mee?
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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

10.30 uur

Wanneer u de dienst wilt bijwonen, dan graag wel opgeven via
telefoon 020-6738171 of via email bureau@dethomas.nl
27 dec. : Ds. W. Veen
31 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Vesper Oudjaar 17.30 uur
03 jan. : Ds. C. Pumplun
10 jan. :

Ds. E.J. de Wijer

17 jan. : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
13-12-2020 Collecteopbrengst
13-12-2020 Stichting Present

€ 225,00
€ 85,00

Agenda
Voor informatie over Het Verhaal van Kerst door
Ruben van Zwieten: zie de website van De Nieuwe Poort
(www.denieuwepoort.org).
ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van
stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur
kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken.
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.
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.

9

