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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Nun komm, der Heiden Heiland’- BWV 660
Gemeente gaat staan
ThomasCantorij zingt: Dirk Zwart (1962):
Antifoon voor Zondag Gaudete
‘Verblijd u in de Heer te allen tijd, wederom zeg ik: verblijd u!
Hij is nabij, wees in geen ding bezorgd. Daarom: dank te allen tijd!
Verblijd u!’
Aanvangslied: Psalm 85: 1 (Thomascantorij) en 2 (Gemeente)
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

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:
G:

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

Vervolg: Psalm 85: 3 (Gemeente)
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 85: 4 (Gemeente)
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ThomasCantorij zingt: Dirk Zwart (1962):
Antifoon voor Zondag Gaudete
‘Verblijd u in de Heer te allen tijd, wederom zeg ik: verblijd u!
Hij is nabij, wees in geen ding bezorgd. Daarom: dank te allen tijd!
Verblijd u!’
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!

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Genesis 41: 25 - 36
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Jozef zei tot Farao:
De droom van Farao is één.
Wat god wil gaan doen, verklaart hij aan Farao.
De zeven goede koeien zijn zeven jaren
en de zeven goede aren zijn zeven jaren
één en dezelfde droom is het.
En de zeven schrale en lelijke koeien, die na hen
opkomen, zijn zeven jaren en de zeven lege, door
oostenwind geteisterde aren zeven jaren van honger
zullen het zijn.
Dit is het woord, dat ik tot Farao spreek:
Wat god wil gaan doen, laat hij aan Farao zien.
Er komen zeven jaren van grote overvloed in heel het land
Egypte
maar daarna staan zeven jaren van honger te wachten.
Vergeten wordt heel die overvloed in het land Egypte
de honger verteert het hele land
en van de overvloed van het land is niets meer te merken
vanwege die honger daarna
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want die zal zeer zwaar zijn.
En dat de droom van Farao zich herhaalde en tweemaal
kwam
is omdat het woord vaststaat van godswege
en god zich haast om het te doen.
Nu dan, laat Farao uitzien naar een man, verstandig en
wijs en die aanstellen over het land Egypte.
Dit zou Farao kunnen doen:
hij kan opzichters aanstellen over het land
en het land Egypte in vijven delen in de zeven jaren van
overvloed.
Verzamelen moeten ze al het eten van de goede jaren die
komen
en graan als eten opslaan ter beschikking van Farao
in de steden en het bewaren.
Dat zal het eten zijn als voorraad voor het land
voor de zeven jaren van honger
die er in het land Egypte zullen zijn
opdat het land niet kaalgeslagen wordt door de honger.

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 452
(Thomascantorij 1, Gemeente 2 en 3)
Vervolg Schriftlezing: Genesis 41: 37 – 46
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Dit woord was goed in de ogen van Farao
en in de ogen van al zijn knechten.
Farao zei tegen zijn knechten:
Zou je er een kunnen vinden als deze
een man in wie goddelijke geest is?
Farao zei tegen Jozef:
Nadat god jou dit alles kenbaar heeft gemaakt
is er niemand zo verstandig en wijs als jij.
Jij, je zult over mijn huis gaan.
Naar jouw bevel zal heel mijn volk zich richten
alleen wat de troon betreft zal ik groter zijn dan jij.
Farao zei tegen Jozef:
Zie, ik stel jou over het hele land Egypte.
Farao deed zijn zegelring van zijn hand
en deed die aan de hand van Jozef.
Hij kleedde hem met linnen kleren
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en legde hem een halsketting van goud om zijn hals.
Hij liet hem rijden op zijn tweede wagen
en liet voor hem uit roepen: Avreek.
Hij stelde hem over het hele land Egypte.
Farao zei tegen Jozef:
Ik ben Farao
maar buiten jou om zal niemand zijn hand of zijn voet
opheffen in heel het land Egypte.
De naam van Jozef die Farao proclameerde was:
Safenat-Paneach.
Hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van
On, tot vrouw.
Jozef trok uit, het land Egypte door.
Jozef was dertig jaar
toen hij voor het aangezicht van Farao, de koning van
Egypte, stond.
Jozef trok uit, weg van Farao
en doorkruiste het hele land Egypte.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 444 (ThomasCantorij 2 en 4, Gemeente
1, 3 en 5)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor:
- Luistergroepen Zuid en Noord en Kerkmuziek: Koren
- Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde
van dienst en op de website)
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.
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Of u kunt geven via Givt.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners PaysDogon, dit graag vermelden.
ThomasCantorij zingt: Psalm 103e
VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368a
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 466: 1, 2, 4, 5 en 7 (ThomasCantorij 2 en
5, Gemeente 1, 4 en 7)
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga G dur - BWV 577
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
19 dec. :

(aanvang 10.30 uur)
4e Advent

Ds. E.J. de Wijer

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 *)

17.30 uur

2 jan. : Ds. E.J. de Wijer
9 jan. : Ds. E.J. de Wijer
*) Kerstvesper en Vesper Oudjaar: vermeld onder voorbehoud

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 14 dec.: ThomasLunchconcert
Trio Penache
Marte Gerritsma (piano)
Sabine van Lier (viool)
Elisabeth Schijns (cello)

12.30 uur

Wo. 15 dec.: ThomasTheologie

14.00 uur

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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