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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Vom Himmel hoch, da komm ich her’- BWV 700 
 

                                                                Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Psalm 80: 1  

 

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:   Genade zij u en vrede van God onze Vader 

       en van de Heer Jezus Christus 

G:  Amen. 
 

Vervolg: Psalm 80: 2 

 

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 

G:     Amen.    
 

Vervolg: Psalm 80: 7 

 

                                                                         Gemeente gaat zitten 
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Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

 

1.  Wie soll ich dich empfangen 

 und wie begegn ich dir, 

 o aller Welt Verlangen, 

 o meiner Seelen Zier? 

 O Jesu, Jesu, setze 

 mir selbst die Fackel bei, 

 damit, was dich ergötze, 

 mir kund und wissend sei. 

 

9.  Was fragt ihr nach dem Schreien 

 der Feind und ihrer Tück? 

 Der Herr wird sie zerstreuen 

 in einem Augenblick. 

 Er kommt, er kommt, ein König, 

 dem wahrlich alle Feind 

 auf Erden viel zu wenig 

 zum Widerstande seind. 

 

10.  Er kommt zum Weltgerichte: 

 zum Fluch dem, der ihm flucht, 

 mit Gnad und süßem Lichte 

 dem, der ihn liebt und sucht. 

 Ach komm, ach komm, o Sonne, 

 und hol uns allzumal 

 zum ewgen Licht und Wonne 

 in deinen Freudensaal. 

 

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: Micha 5: 1 - 6 (Naardense Bijbel) 

 

1 ‘Maar jij, 

 Betlehem Efrata, 

 te gering om te zijn 

     bij de duizenden van Juda, 

 uit jou zal er een voor míj voortkomen 

 om heerser te zijn in Israël; 

 zijn herkomst is uit de voortijd, 

     uit de dagen van eeuwig!’ 

2 Daarom geeft hij hen slechts prijs 

 tot de tijd dat zij die baren zal 

     gebaard heeft; 

 dan zal het overblijfsel van zijn broeders 

 terugkeren tot de zonen Israëls. 

3 Hij zal daar staan 

 en hun herder zijn 

     in de kracht van de Ene, 

 in de hoogverheven 

 naam van de Ene, zijn God; 

 dan kunnen zij neerzitten, 

 want nu zal hij groot zijn 

     tot aan de einden der aarde, 

4 en hij zal vrede zijn; 

 wanneer Asjoer 

     zal komen in ons land 

 en wanneer het zijn weg zal kiezen 

     door onze paleizen, 

 zullen wij daartegen zeven herders 

     doen opstaan, 

 acht mensenvorsten; 

5 zij zullen herder zijn 

 over het land van Asjoer 

     met het zwaard, 

 over het land van Nimrod 

     met de blanke sabel; 

 redden zal hij ons van Asjoer 
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 wanneer die zal komen in ons land, 

 wanneer die zijn weg zal kiezen 

     door ons gebied. 

6 Worden zal Jakobs rest 

 te midden van vele gemeenschappen 

 als dauw van bij de Ene, 

 als regendruppels op gewas,- 

 dat niet hoopt op een man, 

 nooit mensenzonen verbeidt. 

  

Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                     Uit het Magnificat: ‘Et exsultavit spiritus meus’ -        

                           BWV 243 
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 1: 57 - 80 (Naardense Bijbel) 

 

57 Maar als voor Elisabet de tijd vervuld is 

 om te bevallen, 

 baart zij een zoon. 

58 Die rondom haar huizen 

 en die van geboorte familie van haar zijn 

 horen dat de Heer 

 zijn ontferming groot gemaakt heeft aan haar 

 en hebben zich mét haar verheugd. 

59 En het geschiedt op de achtste dag: 

 als ze het jongetje komen besnijden 

 en het naar de naam van zijn vader 

 tot een Zacharias hebben uitgeroepen 

60 zegt ten antwoord zijn moeder: 

 nee!- er zal Johannes worden geroepen! 

61 Zij zeggen tot haar: 

 uit jouw geboortefamilie is er niemand 

 die met die naam wordt geroepen! 

62 Maar ze hebben naar zijn vader gewenkt 

 hoe hij wil dat het wordt geroepen. 

63 Hij vraagt om een plankje 

 en schrijft op wat hij wil zeggen: 

 Johannes is zijn naam! 

 Allen zijn verwonderd. 

64 Maar terstond wordt zijn mond geopend, 

 komt zijn tong los 
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 en spreekt hij, God zegenend. 

65 Er geschiedt 

 over allen die rondom hen huizen vreze, 

 en in heel het bergland van Judea 

 wordt van al deze dingen gesproken, 

66 en allen die ze horen 

 sluiten ze in hun hart, zeggend: 

 wat zal dit jongetje voor iemand zijn?- 

 want de hand des Heren is met hem! 

67 Zacharias, zijn vader, 

 wordt vervuld van de heilige geestesadem 

 en profeteert, zeggend: 

68 gezegend de Heer, Israëls God: 

 omdat hij naar zijn gemeente omziet 

 en hem verlossing bereidt; 

69 hij wekt een hoorn van redding 

 voor ons op 

 in het huis van zijn knecht David,- 

70 zoals hij heeft gesproken 

 door de mond van zijn heilige profeten 

 van eeuwigheid af: 

71 redding van onze vijanden, 

 uit de hand van al wie ons haten, 

72 om de ontferming 

 over onze vaderen te betonen, 

 te gedenken zijn heilig verbond,- 

73 maar een eed die hij heeft gezworen 

 aan Abraham, onze vader: 

74 het ons te geven om zonder vrees, 

 aan de hand van vijanden ontrukt, 

 hem te vereren, 

75 in heiligheid en gerechtigheid 

 voor zijn aanschijn 

 al onze dagen!- 

76 en jij dan, jongetje, tot profeet van de 

 Hoogste zul je worden geroepen, 

 want je zult uitgaan 

 voor het aanschijn van de Heer 

 om te bereiden wegen voor hem 

77 door kennis van redding te 

 schenken aan zijn gemeente 
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 in de vergeving van hun zonden; 

78 het is door het innige ontfermen 

 van onze God 

 dat naar ons zal omzien 

 de zonsopgang uit den hoge, 

79 om te schijnen voor wie neerzitten 

 in duisternis en schaduw des doods,- 

 om onze voeten te richten 

 op een weg van vrede! 

80 Maar het jongetje is opgegroeid 

 en door geestesadem krachtig geworden; 

 hij is in de woestijnen geweest 

 tot de dag 

 dat hij zich aan Israël vertoont. 

 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  
 

Gemeente zingt: Gezang 158a 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Jongeren 

doorleven het verhaal van Kerst  

 

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.  
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Orgel en sopraan: Georg Friedrich Händel (1685-1759) –  

                           Uit de Messiah - HWV 56 

 

I know that my redeemer liveth 

And that he shall stand 

At the latter day, upon the earth 

I know that my redeemer liveth 

And that he shall stand 

At the latter day, upon the earth 

Upon the earth 

 

I know that my redeemer liveth 

And he shall stand 

Stand at the latter day, upon the earth 

Upon the earth 

 

And though worms destroy this body 

Yet in my flesh shall i see God 

Yet in my flesh shall i see God 

 

I know that my redeemer liveth 

And though worms destroy this body 

Yet in my flesh shall i see God 

Yet in my flesh shall i see God 

Shall i see God 

 

I know that my redeemer liveth 

For now is Christ risen from the dead 

The first fruits of them that sleep 

Of them that sleep 

The first fruits of them that sleep 

For now is Christ risen 

For now is Christ risen from the dead 

The first fruits of them that sleep 

 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368a 

 

Stil gebed    Gebed des Heren  

 

Slotlied (staande): Gezang 453 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

       Fuga G dur - BWV 541 
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Johanna Bart (1996) is een jonge gedreven sopraan. Haar 

muzikale ontwikkeling begon in 2004 met dwarsfluitles van Yvonne 

de Laat. Vanaf 2011 kreeg ze pianolessen van Elvire Boelee. In 

2015 ontstond interesse voor klassieke zang en nam ze lessen bij 

David van Laar, waarna ze in 2016 werd toegelaten tot het Prins 

Claus Conservatorium in Groningen. Momenteel studeert ze bij 

Hanneke de Wit. Als koorlid heeft ze gezongen bij de Roden Girl 

Choristers, de Nederlandse Bach Academie en bij het Opera 

Forward Festival. Naast haar opleiding aan het conservatorium 

heeft ze Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen 

gestudeerd. 

 

 

 

 

 

Aktie Vrijheidsbrief december 2021 

 

Deze maand schrijven wij voor de Eritrees-Zweedse 

journalist Dawit Isaak die sinds 2001 gevangen zit. De 

Eritrese autoriteiten pakten hem 20 jaar geleden op 

tijdens een klopjacht op onafhankelijke media. Maar hij is 

nooit ergens voor veroordeeld. Het is ook niet bekend 

waar hij wordt vastgehouden en hoe het met hem gaat. In de te 

schrijven brief roepen wij de president van Eritrea op om Dawit 

Isaak onmiddellijk vrij te laten. De brief inclusief postzegel is na de 

dienst voor € 1,50 te koop. Wilt u zo vriendelijk zijn gepast te 

betalen om contacten zo veel mogelijk te vermijden. Natuurlijk kunt 

u ook nog meedoen met de mailacties via 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent 

u aan @stuur een mail!. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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 
 

16 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 
 

Wo. 22 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. 


