Orde van Dienst
25 december 2020
KERST

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Gerard Saurwalt, trompet
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
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

Het luiden van de klok
Orgel en trompet: Georg Friedrich Händel (1685-1759) - Ouverture
uit: Suite in D, HWV 341

Opgang
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Gezang 498: 1 en 2
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: Gezang 498: 3 en 4
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 Gezang 498: 5
Gemeente gaat zitten
Kleine Thomas Kerstverhaal
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Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 301c
Solisten zingen: Gezang 487: 1, 2 en 3

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Genesis 18: 1 - 15 (Naardense Bijbel)
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Dan laat de Ene zich aan hem zien,
bij de godseiken van Mamree,die wordt gezien,
terwijl hij in het heetst van de dag
is gezeten in de ingang van de tent.
Hij heft zijn ogen op en ziet:
ziedaar, drie mannen
bij hem geposteerd;
hij ziet dat,
snelt vanuit de ingang van de tent
hen tegemoet
en buigt zich ter aarde.
Hij zegt:
mijn heer,
áls ik toch genade heb gevonden in je ogen,
ga toch niet voorbij, van bij je dienaar!laat toch een weinig water
worden genomen en
wast uw voeten:
leunt neer onder de boom!ik neem een bete broods:
versterkt uw harten!daarna kunt ge verder trekken,
want daarvoor zijt ge bij uw dienaar
voorbij getrokken!
Zij zeggen:
wil zo doen
zoals je hebt gesproken!
Abraham haast zich op de tent aan,
naar Sara,-en zegt:
haast je!drie maten meel, korrelbloem:
kneed het, maak koeken!
Naar het rundvee is Abraham gesneld:
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hij neemt een runderjong,mals en goed
en geeft dat aan de jongen:
hij haast zich om het klaar te maken.
Hij neemt room en boter
én het runderjong
dat hij heeft klaargemaakt,
en zet dat neer voor hun aanschijn.
Terwijl hij bij hen blijft staan
onder de boom, eten zij.
Dan zeggen ze tot hem:
wáár is Sara, je vrouw?
Hij zegt: ziedaar, in de tent!
Hij zegt:
terugkerend keer ik tot jou terug
in de tijd van levenschenken,
en dan is hier een zoon bij Sara, je vrouw!
Intussen hoort Sara dit
in de open kant van de tent,
achter hem.
Abraham en Sara zijn oud geworden,
op dagen gekomen;
opgehouden is het te geschieden aan Sara
naar de wijze der vrouwen.
Dus lacht Sara in haar binnenste en zegt:
nadat ik versleten ben
zal mij nog wellust geschieden?en mijn heer is oud geworden!
Dan zegt de Ene tot Abraham:
waarom eigenlijk heeft Sara gelachen
en gezegd
‘ach zal ik waarachtig baren,
ik die zo oud ben geworden?’is voor de Ene een woord te wonderlijk?tegen de samenkomsttijd
zal ik tot jou terugkeren,
in de tijd van levenschenken,
en dan is er bij Sara een zoon!
Sara loochent het en zegt:
‘ik heb niet gelachen!’,
want ze is bevreesd geworden;
maar hij zegt: nee!- je hebt wél gelachen!

Solisten zingen: Gezang 803: 1, 2, 3 en 6
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Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 (NBG’51)
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En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden
ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het
bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea,
naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel
vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens”.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:
Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied
is en ons door de Here is bekendgemaakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind
liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot
hen gesproken was over dit kind.
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En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen
door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in
haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd
was.

Solisten zingen: Gezang 476: 1, 2 en 3

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 499

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) In dulci jubilo - BWV 608
Inzameling van de gaven voor: Stichting Present en Pastoraat
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 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 481: 1, 2 en 3
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Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Georg Friedrich Händel – ‘Hallelujah’
uit: de Messiah - HWV 56
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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.

8

