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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’ - BuxWV 223
Woord van welkom
Solisten: Aanvangslied: Psalm 93: 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: Psalm 93: 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.

Solisten zingen: Gezang 467b
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 301c
Solisten zingen: Gezang 281: 1 (LvdK), 10, 11 en 12 (Tussentijds)
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 10 - 62: 3 (eigen vertaling)
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Ik verblijd mij, ik verblijd mij in JHWH,
om mijn God jubelt mijn ziel,
want hij bekleedt mij met het gewaad der vrijheid
en slaat mij de mantel der gerechtigheid om,
zoals een bruidegom zich een hoofdband ombindt als een
priester
en zoals een bruid zich tooit met haar versierselen.
Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt
en een tuin zijn zaaisel laat groeien,
zo laat JHWH, mijn Heer, gerechtigheid groeien
en lofprijzing voor het oog van alle volken.
Om Sions wil mag ik niet zwijgen
en om Jeruzalems wil mag ik niet stil zijn,
totdat voor haar gerechtigheid opgaat als een lichtglans
en bevrijding voor haar als een brandende fakkel.
Volken zullen uw gerechtigheid aanschouwen
en alle koningen uw heerlijkheid
en men zal u roepen met een nieuwe naam,
die de mond van JHWH uit zal spreken;
Gij zult een sierlijke kroon zijn
in de hand van JHWH,
een koninklijke tulband
in de hand van uw God.

Solisten zingen: Gezang 176: 1, 2 en 4
Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 33 - 40 (eigen vertaling)
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En zijn vader en moeder waren verbaasd
over alles wat over Hem gesproken werd.
En Simeon zegende hen
en zei tot Maria, zijn moeder:
Zie, deze is gesteld
tot een val en opstanding van velen in Israël
en tot een teken, dat weersproken wordt en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan 3
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opdat de overleggingen uit vele harten geopenbaard worden.
En daar was Hanna, een profetes,
een dochter van Fanuël, uit de stam Aser,
zij was op hoge leeftijd gekomen:
Ze had zeven jaar met een man geleefd na haar meisjestijd
en was nu weduwe, al vierentachtig jaar
en was niet weg geweest uit de tempel,
met vasten en bidden God vererend dag en nacht.
En zij kwam er op dat uur bij staan
en zij dankte God
en sprak over Hem
tot allen die de verlossing van Jeruzalem verwachtten.
En toen zij alles volbracht hadden volgens de wet van de Heer,
keerden zij terug naar Galilea
naar hun stad Nazareth.
En het kind groeide op en nam toe in kracht
en werd vervuld met wijsheid
en de genade van God was op hem.

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 489

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621) - Toccata in a
Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Eigen Wijkproject
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.
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VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 474
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto G dur BWV 594
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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
24 jan. :

Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Agenda
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.
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