ORDE VAN DIENST

zaterdag 25 december 2021

Kerst

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Gerard Saurwalt, trompet, en de ThomasCantorij
Ouderling van dienst: Roeleke Vunderink
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Pri nses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koni ng
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgel en trompet: enkele delen uit de Sonate in G van
Godfrey Finger (1655-1730)
ThomasCantorij (Aanvangslied): Gezang 478: 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: Gezang 478: 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: Gezang 478: 4
Gebed om ontferming, beantwoord door de ThomasCantorij met
Gezang 301c
ThomasCantorij zingt: Gezang 487
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Jesaja 8: 23 – 9: 6 (NBG’51)
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Doch er zal geen donkerheid wezen voor het land dat in
benauwdheid was. Zoals Hij in het verleden smaad bracht
over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo
brengt Hij in de toekomst eer over de weg der zee, de
overzijde van de Jordaan, de landstreek der heidenen.
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot
licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis,
straalt een licht.
Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot
gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de
vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van
de buit.
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder,
de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op
Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in
bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het
vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en
de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht
en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit
doen.

ThomasCantorij zingt: Gezang 444
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Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 1 - 20 (NBG’51)
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En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden
ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius
het bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar
Judea, naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij
uit het huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg.
En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich
ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over
hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de
heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met
grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel
vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens”.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:
Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen
geschied is en ons door de Here is bekendgemaakt.
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En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind
liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen
tot hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen
door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in
haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun
gezegd was.

ThomasCantorij zingt: Gezang 476

Verkondiging
ThomasCantorij zingt: Gezang 499

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor: Partners Pays-Dogon en Pastoraat
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.

Orgel en trompet: enkele delen uit de Sonate in G van
Godfrey Finger (1655-1730)

5

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de ThomasCantorij met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

ThomasCantorij (Slotlied) : Gezang 481
Zegen, beantwoord door de ThomasCantorij met:

Orgel en trompet: enkele delen uit de Sonate in G van
Godfrey Finger (1655-1730)

Gerard Saurwalt (1997) speelt trompet en studeert zijn Master
Kunstwetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Vanaf
zijn 8e heeft hij onafgebroken trompetles waarbij hij ook het
plezier van samenspelen ontdekte door bij de harmonie ‘De
Bazuin’ in Utrecht mee te spelen en niet veel later ook het
Amersfoorts Jeugd Orkest. Binnen zijn universitaire Bachelor kreeg
hij les van Erwin ter Bogt aan het Koninklijk Conservatorium als
onderdeel van de minor Practicum Musicae. Aankomende februari
speelt hij mee met het Nederlands Studenten Orkest, daarnaast
heeft hij mee mogen spelen met het Residentie Orkest. Gerard
speelt geregeld met organisten en muziekensembles in kerken en
bijhorende diensten.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

16.00 uur

2 jan. : Ds. E.J. de Wijer
9 jan. : Ds. E.J. de Wijer
16 jan. :

Ds. E.J. de Wijer

23 jan. :

Ds. E.J. de Wijer

Helaas geldt voor bovenstaande diensten dat zij tot nader order in verband met de coronamaatregelen - niet fysiek kunnen worden
bijgewoond, maar alleen online te volgen zijn. Zie voor meer
informatie: www.dethomas.nl.

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Wo. 29 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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