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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Improvisatie op bekende Adventsliederen
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 99: 1, 2 en 3
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:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 99: 4, 5 en 6
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 99: 7 en 8
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!
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 26: 16 – 19 (vertaling Alex
van Ligten)
Mozes spreekt tot Israël:
16

17

18

19

Vandaag gebiedt HIJ, jouw God,
je deze regels en richtlijnen te doen.
Behoed ze en doe ze
met heel je hart en heel je ziel.
HEM, GOD-MET-ONS, doe jij vandaag zeggen
dat hij jou tot God is,
door te gaan op zijn wegen
en door zijn regels te behoeden
en zijn geboden en zijn richtlijnen,
en door te horen naar zijn stem.
En HIJ doet jou vandaag zeggen
dat je hem bent tot een eigen volk,
zoals hij tot je gesproken heeft,
door al zijn geboden te behoeden.
Hij zal jou een hoge plaats geven
boven alle volkeren die hij maakte,
tot een lofzang en tot een naam en tot glorie,
om jou een volk te doen zijn,
dat heilig is voor HEM, jouw God,
zoals hij gesproken heeft.

Gemeente zingt: ‘Een lied voor Sint Nicolaas’
(tekst Willem Barnard, te zingen op de wijze van
Psalm 134: ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd….’)
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 19 – 28 (vertaling Alex van
Ligten)
19
Dit is het getuigenis van Johannes
toen de Judeërs uit Jeruzalem
priesters en levieten tot hem zonden
om hem te vragen:
Wie ben jij?
20
Hij sprak het openlijk uit en ging het niet uit de weg,
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21

22

23

24
25

26

27
28

hij sprak uit:
Ik ben niet de gezalfde.
Zij vroegen hem:
Wat dan? Ben jij Elia?
En hij zegt:
Ik ben het niet.
Ben je de profeet?
Hij antwoordde: Nee.
Zij zeiden tot hem:
Wie ben je?
Wij moeten toch antwoord kunnen geven
aan wie ons hebben gestuurd:
wat zeg jij over jezelf?
Hij zei:
Ik?
‘De stem van een roepende in de woestijn:
Maakt recht de weg van de Heer,’
zoals gezegd heeft Jesaja, de profeet.
Ook waren er die gezonden waren
uit de kring van de Farizeeërs.
Die vroegen verder en zeiden tot hem:
Waarom doop je dan,
als jij zelf de gezalfde niet bent,
noch Elia, noch de profeet?
Hen antwoordde Johannes met:
Ik, ik doop in water;
midden onder jullie staat hij
die júllie niet kennen,
de na mij komende,
van wiens schoeisel ik niet waardig ben
de riem los te maken.
Dit geschiedde in Bethanië,
aan de overzijde van de Jordaan,
waar Johannes aan het dopen was.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 528
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor Wereldhuis-maaltijden en Pastoraat
rond verlies
U kunt uw bijdrage aan de collecte overmaken 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.
Of u kunt geven via Givt.

Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368a
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 441: 1, 2, 5 en 10
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata und Fuga d moll - BWV 565
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

12 dec. :

Ds. R.J. van Zwieten

3e Advent

19 dec. :

Ds. E.J. de Wijer

4e Advent

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer – Kerstvesper *)

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag

10.30 uur

26 dec. : Geen dienst - De Thomaskerk is gesloten
31 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Vesper Oudjaar *)
2 jan. :

17.30 uur

Ds. E.J. de Wijer

*) Kerstvesper en Vesper Oudjaar: vermeld onder voorbehoud

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
07-11-2021
14-11-2021
14-11-2021
21-11-2021
28-11-2021

Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Stichting Partners Pays-Dogon
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst

€
€
€
€
€

125,00
160,00
490,00
220,00
175,00

Agenda
Wo. 08 dec.: Geen ThomasTheologie
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 15.00 en 17.00 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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