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Opgang 

 
Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Toccata C dur - BWV 564 
                                                                

Solisten: Aanvangslied: Psalm 72: 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 72: 3 
 

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 72: 4 
 

Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met Gezang 

301c 
 

 

Solisten zingen: Gezang 515: 1, 2, 3, 4 en 7 
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Dienst van de Schriften 

 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1- 9 (Naardense Bijbel) 

 
1 Sta op, word verlicht, 

 want je licht is gekomen: 

 de glorie van de Ene is over je opgegaan! 

2 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. 

3 Volkeren zullen op weg gaan naar jouw licht, 

 koningen naar de glans van jouw dageraad. 
4 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. 

5 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! 

6 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.  

7 Alle wolvee van Kedar, 

     ze worden verzameld voor jou, 
 de rammen van Nevajot staan jou ten dienste, 

 ze beklimmen met welbehagen mijn altaar, 

 het huis van mijn luister maak ik luisterrijk. 

8 Wie komen daar aangevlogen 
     als een wolkendek, 

 als duiven tot hun tillen? 

9 Want op mij hopen de kustlanden,- 

 de schepen van Tarsjiesj voorop, 
 om je zonen te doen komen van verre, 

 met hun zilver en hun goud bij zich,- 

 tot de naam van de Ene, je God, 
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 tot de Heilige van Israël, 

 omdat hij je luister verleent. 
 

Solisten zingen: Gezang  444: 1, 2, 4 en 5 

   

Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12 (Naardense Bijbel) 
 

 1 Maar terwijl Jezus wordt geboren 

 in Betlehem in Judea, 

 in de dagen van koning Herodes, 
 zie, uit het oosten 

 belanden magiërs in Jeruzalem; 

2 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! 

3 Maar als koning Herodes dat hoort 
 is hij geschokt, 

 en heel Jeruzalem met hem. 

4 Hij brengt alle heiligdomsoversten en 

 schriftgeleerden van de gemeenschap 
 samen, en heeft bij hen nagevraagd: 

 waar wordt de Gezalfde geboren? 

5 Zij zeggen tot hem: 

 in Betlehem in Judea; 
 want zo is geschreven 

 door de profeet: 

6 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! 

7 Dán 
 roept Herodes in het verborgene 

 de magiërs 

 en doet bij hen nauwkeurig navraag 

 naar de tijd dat de ster is gaan schijnen. 
8 Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt: 

 trekt verder en vorst nauwkeurig na 

 over het jongetje; 
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 en als ge het vindt, verkondigt dat mij, 

 opdat ook ík kan komen 
 om het hulde te bewijzen! 

9 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.  
10 Als zij de ster zien 

 verheugen zij zich 

 met zeer grote vreugde. 

11 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. 

12 En in een droom gewaarschuwd 

 om niet terug te buigen naar Herodes 
 wijken zij langs een andere weg uit 

 naar hun uitwijkstreek. 

 

Verkondiging 
 

Solisten zingen: Gezang 475 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Adagio - BWV 564 

 

Inzameling van de gaven voor: Gezamenlijke Vrouwengroep Leger des 
Heils  / Drugspastoraat en Onderhoud kerkgebouw 
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Thomaskerk 

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.  
     
 
 

 

 

 
Willem de Zwijgerkerk 

Giften kunnen worden overgemaakt op NL28 INGB 0005 084 450 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk 

te Amsterdam, o.v.v. Collecte 3 januari.            

 
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  

Gezang 368c 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 496: 1 en 3 

  

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Fuga C dur - BWV 564 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:               (aanvang 10.30 uur)                
 

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

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

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

31 jan. :   Ds. A. van Ligten 
                                     
 

 

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. 


