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Opgang
Orgelspel
V :
TC:
V :
TC:

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

V :
TC:
V :
TC:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Gebed om ontferming

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Psalm 8 (Naardense Bijbel)

1

Domine, Dominus noster.
(Voor de koorleider, op ‘De Gititische’, een musiceerstuk v.
David.)

2

Ene, onze Heer,
hoe machtig uw naam op aarde overal,
die uw glans uitstalt
tegen de hemel!

3

Uit de mond van kinderen en zuigelingen
grondvestte gij kracht
om wie u benauwen,
om tot rust te dwingen vijand
en wraakzuchtige.

4

Zie ik uw hemelen,
door uw vingers gemaakt,
maan en sterren
die gij hebt gegrondvest,

5

wat dan een mensje dat gij hem gedenkt,
de mensenzoon
dat gij hem bezoekt?

2

6

Weinig laat ge hem ontbreken, of hij is God,
met glorie en luister wilt gij hem kronen.

7

Ge laat hem heersen
over de maaksels van uw handen,
alles hebt ge
gezet onder zijn voeten:

8

wolvee, runderen, zij alle,
en ook
de beesten op de velden;

9

de vogels van de hemel
en de vissen in de zee,
wat trekt
langs de paden van de zeeën.

10

O Ene, onze Heer,
hoe machtig uw naam
op aarde overal!

ThomasCantorij zingt: Psalm 121
Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 21 (Naardense Bijbel)
21

En wanneer acht dagen vervuld zijn
en hij besneden moet worden,
wordt als zijn naam ‘Jezus’ geroepen,
geroepen door de engel
voordat hij in de moederschoot
werd ontvangen.

Overweging
Orgelspel
Inzameling van de gaven voor: de Eindejaarscollecte voor de kerk
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.

3

U kunt ook geven via Givt.

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

Gebed des Heren

ThomasCantorij (Slotlied): Psalm 90a
Zegen, beantwoord door de ThomasCantorij met:

Orgelspel
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