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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ - BWV 684
ThomasCantorij (Aanvangslied): Psalm 72a: 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 72a: 3 en 4
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.

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 42: 1 - 9 (Naardense Bijbel)
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Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,
mijn uitverkorene,
in hem heeft mijn ziel behagen;
geven zal ik mijn geest over hem,
recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren.
Hij zal niet schreeuwen,
zal geen ophef maken,zijn stem niet laten horen op straat.
Het gekrookte riet zal hij niet breken,
een verflauwende vlaspit niet doven,naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.
Hij zal niet verflauwen, niet geknakt worden
voordat hij op aarde recht heeft gebracht,en op zijn onderricht
wachten de verste kusten.
Zo heeft gezegd
de Godheid, de Ene,
die de hemelen schiep en ze uitspande,
de aarde uithamerde
en al wat uit haar ontspruit,adem geeft aan de gemeenschap daarop
en geest aan wie over haar voortgaan:
ik, de Ene,
heb je met recht-en-reden geroepen
en je bij de hand gevat;
ik zal je behoeden,
je bestemmen
tot een verbond met de gemeenschap,
een licht voor de volkeren.
Om ogen van blinden te openen,om wie geboeid is uit de kerker te leiden,
uit het gevanghuis
wie neerzitten in het donker.
Ik ben de Ene, dát is mijn naam;
mijn glorie geef ik niet aan een ander,
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mijn lof niet aan de gesneden beelden.
De eerste dingen, zie zij zijn gekomen,nieuwe dingen heb ik te melden,
eer ze ontkiemen doe ik ze u horen!

ThomasCantorij zingt: Gezang 459: 1, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 34 (Naardense Bijbel)
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En dit is het getuigenis van Johannes,
wanneer de Judeeërs vanuit Jeruzalem
tot hem heiligdomsdienaren en Levieten
zenden
om hem de vraag te stellen:
u, wie bent u?
Hij belijdt,hij loochent het niet en belijdt:
ík ben de Gezalfde niet!
Ze vragen hem:
wat dan wél?- bent u Elia?
Hij zegt: dat ben ik niet!
De profeet,- bent u dat?
En hij antwoordt: nee!
Dan zeggen ze tot hem:
wie bent u,
zodat wij een antwoord kunnen geven
aan wie ons hebben gestuurd?wat zegt u over uzelf?
Hij verklaart:
ik, ik ben
‘de stem van een roepende in de woestijn:
maakt recht de weg van de Heer!’,
zoals Jesaja, de profeet, gezegd heeft.
Ook zijn er afgezanten geweest
uit de gelederen van de Farizeeërs.
Ze stellen hem een vraag
en zeggen tot hem:
waarom doopt u dan,
als u niet de Gezalfde bent,
niet Elia en niet de profeet?
Johannes antwoordt hun en zegt:
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ik doop in water;
midden onder u staat hij
-van wie u het niet weetdie, na mij, komende is,
voor wie ik niet waardig ben om zelfs maar
de riem van zijn schoeisel los te maken!
Dat alles geschiedt in Betanië
aan de overzij van de Jordaan,want daar was het dat Johannes doopte.
De volgende morgen kijkt hij:
daar komt Jezus tot hem
en hij zegt:
zie, het lam van God
dat wegdraagt de zonde der wereld!hij is het over wie ik heb gezegd:
na mij komt een man
die vóór mij is geworden,
omdat hij eerder was dan ik;
ook ik wist niet dat híj het was:
nee, opdat hij aan Israël
geopenbaard zal worden,
daarom ben ik gekomen
dopend in water!
En Johannes getuigt ook en zegt:
ik heb aanschouwd
hoe de Geest
als een duif neerdaalde uit de hemel
en bleef rusten op hém;
ook ík wist niet dat hij het was;
nee, die mij gestuurd heeft
om te dopen in water,
hij heeft tot mij gezegd
‘op wie je de Geest ziet neerdalen
en op hem blijven,
díe is het die
doopt door heilige geestesadem’;
ík heb het gezien en
ben gaan getuigen
dat hij is
de zoon van God!

5

ThomasCantorij zingt: Gezang 439: 1 en 2

Verkondiging
ThomasCantorij zingt: Gezang 321

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor: in twee rondgangen voor:
- Wijkdiaconie en Crisispastoraat
- Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief 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.
Of u kunt geven via Givt.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners PaysDogon, dit graag vermelden.
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ - BWV 685
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de ThomasCantorij met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

ThomasCantorij (Slotlied) : Gezang 315
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Zegen, beantwoord door de ThomasCantorij met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
Praeludium C dur - BWV 547
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

16 jan. : Ds. E.J. de Wijer
23 jan. : Ds. E.J. de Wijer
30 jan. : Ds. W. Klouwen/Baarn
6 feb. : Ds. E.J. de Wijer
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
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Wo. 12 jan.: ThomasTheologie
14.00 uur
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.
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