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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 
Orgelspel: César Franck (1822-1890) - Pastorale 
 

ThomasCantorij (Aanvangslied): Psalm 72: 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: Psalm 72: 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: Psalm 72: 5 

  
Gebed om ontferming, beantwoord door de ThomasCantorij met  
Gezang 299e 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 11: 1 - 10 (Naardense Bijbel) 

  
 1 Maar opschieten 
 zal een twijg uit de tronk van Jesse,- 

 een scheut uit zijn wortels zal bloeien. 
2 Rusten zal op hem de geest van de Ene,- 
 een geest van wijsheid en verstand, 

 een geest van beraad en sterkte, 
 een geest van kennis en ontzag voor de Ene. 
3 Zijn geestdrift zal gelden 

     het ontzag voor de Ene,- 
 niet naar wat zijn ogen zien 
     zal hij rechtspreken 
 en niet naar wat zijn oren horen 

     zal hij vonnissen. 
4 Geringen zal hij richten met gerechtigheid, 
 in oprechtheid zal hij vonnis vellen voor 

     de gebogenen op aarde; 
 slaan zal hij de aarde 
     met de roede van zijn mond, 

 met de geestesadem van zijn lippen 
     de boosdoener doden.  
5 Wezen zal gerechtigheid 

     een gordel om zijn heupen,- 
 de trouw een gordel om zijn lendenen. 
6 Te gast zal zijn een wolf bij een schaap, 
 een panter vlijt zich neer bij een bokje; 

 kalf, leeuwenwelp en mestvee tezamen: 
 een kleine jongen zal ze drijven. 
7 Jonge koe en berin weiden met elkaar, 

 tezamen vlijen zich hun jongen neer; 
 een leeuw: als het rundvee vreet hij stro. 
8 Een zuigeling zal zich vermaken 

     bij het hol van een adder,- 
 bij het lichtgat van een gifslang 
 steekt een gespeend kind zijn hand uit. 

9 Ze zullen geen kwaad doen 
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     en geen verderf stichten 
 op heel de berg van mijn heiligdom,- 

 want vervuld zal het land zijn 
 van kennis van de Ene, 
 zoals wateren die de zee overdekken. 

10 Geschieden zal het te dien dage: 
 de wortelloot van Jesse, 
 die staan zal 

     als een vaandel voor gemeenschappen,- 
 naar hem zullen volkeren vragen; 
 worden zal zijn rustplaats een en al glorie. 
   

ThomasCantorij zingt: Gezang 772: 1, 2 en 4 
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12 (Naardense Bijbel)  

 
1 Maar terwijl Jezus wordt geboren 
 in Betlehem in Judea, 

 in de dagen van koning Herodes, 
 zie, uit het oosten 
 belanden magiërs in Jeruzalem; 

2 zij zeggen: waar is 
 de koning der Judeeërs die is voortgebracht?- 
 want wij hebben zijn ster gezien 
 in het oosten 

 en zijn gekomen 
 om hem te huldigen! 
3 Maar als koning Herodes dat hoort 

 is hij geschokt, 
 en heel Jeruzalem met hem. 
4 Hij brengt alle heiligdomsoversten en 

 schriftgeleerden van de gemeenschap 
 samen, en heeft bij hen nagevraagd: 
 waar wordt de Gezalfde geboren? 

5 Zij zeggen tot hem: 
 in Betlehem in Judea; 
 want zo is geschreven 
 door de profeet: 

6 en jij, Betlehem, land van Juda, 
 jij bent geenszins de kleinste 
 onder de leiders van Juda; 
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 want uit jou zal een leidsman 
 voortkomen die herder zal zijn 

 over mijn gemeente Israël! 
7 Dán 
 roept Herodes in het verborgene 

 de magiërs 
 en doet bij hen nauwkeurig navraag 
 naar de tijd dat de ster is gaan schijnen. 

8 Hij stuurt hen naar Betlehem en zegt: 
 trekt verder en vorst nauwkeurig na 
 over het jongetje; 
 en als ge het vindt, verkondigt dat mij, 

 opdat ook ík kan komen 
 om het hulde te bewijzen! 
9 Gehoor gevend aan de koning 

 trekken zij verder; 
 en zie, de ster 
 die zij in het oosten hebben gezien 

 is hun vooruitgegaan 
 totdat hij komt en blijft staan 
 boven waar het jongetje is geweest. 

10 Als zij de ster zien 
 verheugen zij zich 
 met zeer grote vreugde. 
11 Ze komen het huis binnen 

 en zien het jongetje, 
 mét Maria, zijn moeder, 
 en neervallend 

 bewijzen zij het hulde; 
 ze openen hun schatkisten 
 en bieden hem geschenken aan: 

 goud, wierook en mirre. 
12 En in een droom gewaarschuwd 
 om niet terug te buigen naar Herodes 

 wijken zij langs een andere weg uit 
 naar hun uitwijkstreek. 
 
ThomasCantorij zingt: Gezang 498: 1, 3 en 4 

   

Verkondiging  
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ThomasCantorij zingt: Gezang 473 
  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven voor: De Sociale Kruidenier en Eredienst 
 

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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –  

                ‘Der Tag ist so Freudenreich’- BWV 605 
 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de ThomasCantorij met: 
Gezang 368c 
 

Stil gebed    Gebed des Heren  
 
ThomasCantorij (Slotlied) : Gezang 518: 1, 2 en 7 

 
Zegen, beantwoord door de ThomasCantorij met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –  

                Allegro uit Klavecimbelconcerto BWV 1045 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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

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

23 jan.  :  Ds. E.J. de Wijer 
 

30 jan.  :  Ds. W. Klouwen/Baarn 
 

Helaas geldt - in verband met de coronamaatregelen - dat de 
diensten in ieder geval t/m de dienst van 9 januari, niet fysiek 
kunnen worden bijgewoond, maar alleen online te volgen zijn.  

Zie voor meer informatie: www.dethomas.nl. 
 

                                     

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

05-12-2021 Collecteopbrengst                                       € 220,00 
12-12-2021 Collecteopbrengst                                       € 185,00 

12-12-2021 Stichting Partners Pays-Dogon                     € 795,00 
19-12-2021 Collecteopbrengst                                       € 327,00 
24-12-2021 Collecteopbrengst                                       € 240,00 

25-12-2021 Collecteopbrengst                                       € 345,00 
 

 

 
 

 
 

Agenda 
 

Wo. 05 jan.:  ThomasTheologie 
       Zie voor meer informatie: www.dethomas.nl. 
 

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. 

http://www.dethomas.nl/
http://www.dethomas.nl/

