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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
Sonate G dur - BWV 530
ThomasCantorij (Aanvangslied): Psalm 66: 1
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 66: 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
Amen.

Vervolg: Psalm 66: 3
Gebed om ontferming, beantwoord door de ThomasCantorij met
Gezang 299d

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
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Eerste Schriftlezing: Exodus 33: 12 - 23 (Naardense Bijbel)
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Mozes zegt tot de Ene:
zie aan, gij
zegt tot mij:
doe deze gemeente ópklimmen,
maar gij hebt mij niet doen weten
wie ge uitzendt met mij mee;
gij hebt gezegd ‘ik ken jou bij name’
en óók ‘genade heb je gevonden
in mijn ogen’;
welnu,
áls ik toch genade heb gevonden
in uw ogen:
doe mij toch uw weg kennen,
dan ken ik u
opdat ik genade zal vinden in uw ogen;
zie in
dat het uw gemeente is, dit volk!
Hij zegt:
als mijn gelaatstrekken meegaan,
zal ik je dan tot rust brengen?
Hij zegt tot hem:
als uw gelaatstrekken niet meegaan,
laat ons dan niet van hier opklimmen!waaraan wordt anders geweten
dat ik genade heb gevonden in uw ogen,
ikzelf en uw gemeente,
niet doordat gij met ons mee gaat?en wij zó onderscheiden zijn,
ikzelf en uw gemeente,van heel de gemeenschap
op het aanschijn van de –rode– grond?
Dan zegt de Ene tot Mozes:
ook dít woord dat je hebt gesproken
zal ik doen;
want je hebt genade gevonden in mijn ogen,ik ken je bij name!
Dan zegt hij:
laat mij toch uw glorie zien!
Hij zegt:
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van mij uit laat ik voorbijtrekken:
heel mijn goedheid,
vlak voor je aanschijn,
en uitroepen zal ik de naam ‘Ene’
voor je aanschijn;
begenadigen zal ik wie ik begenadig
en ontfermen zal ik mij
over wie ik mij ontferm!
En hij zegt:
je zult niet bij machte zijn
om mijn gelaat te zien;
want nooit ziet de –rode– mens mij aan
en overleeft het!
Dan zegt de Ene:
hier is een plaats bij mij;
opstellen zul jij je op de rots;
geschieden zal het
als mijn glorie voorbijtrekt:
neerzetten zal ik je in een holte van de rots;
overhuiven zal ik je met mijn handpalm
totdat ik voorbijtrek;
weghalen zal ik mijn handpalm
en zien zul je mijn achterkant;
mijn gelaatstrekken
zullen niet worden gezien!

ThomasCantorij zingt: Gezang 275
Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 1 - 12 (Naardense Bijbel)
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Op de derde dag geschiedt er
een bruiloft
te Kana in Galilea;
Jezus’ moeder is daarbij geweest.
Maar ter bruiloft geroepen wordt
ook Jezus
met zijn leerlingen.
Als er een tekort aan wijn komt
zegt Jezus’ moeder tot hem:
ze hebben geen wijn!
Jezus zegt tot haar:
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‘(betekent dat) iets
tussen mij en u, vrouwe?’–
mijn uur is nog niet gekomen!
Zijn moeder zegt tot de bedienden:
wat hij u ook zegt, doet het!
Er zijn daar
zes stenen watervaten opgesteld geweest,
naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs,
inhoudend twee tot drie metreten.
Jezus zegt tot hen:
vult de watervaten met water!
Zij vullen ze tot bovenaan.
Hij zegt tot hen:
schept er nu wat uit
en brengt dat naar de tafeloverste!
Zij brengen het.
Maar zodra de tafeloverste het water proeft
dat wijn geworden is,
-en hij heeft niet geweten
vanwaar die was,
alleen de dienaars wisten het,
die het water hadden gescheptroept de tafeloverste de bruidegom
en zegt hij tot hem:
iedere mens zet de goede wijn
éérst voor,
en wanneer ze flink gedronken hebben
de mindere;
jíj hebt de goede wijn bewaard
tot daarnet!
Dit is het begin dat Jezus maakt
met de tekenen,
te Kana in Galilea;
zo openbaart hij zijn glorie en
gaan zijn leerlingen in hem geloven.
Daarna daalt hij af naar Kafarnaoem,
hijzelf, zijn moeder, de broers
en zijn leerlingen,
en daar
hebben ze niet vele dagen verbleven.
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ThomasCantorij zingt: Gezang 791

Verkondiging
ThomasCantorij zingt: Gezang 525

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor Gevangenenzorg Nederland en
Oecumene.
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.

N.B. Vorige week is het niet gelukt om de Nieuwsbrief voor de
maandelijkse collecte van ons diaconale jaardoel: Partners PaysDogon op de website te plaatsen. We hebben hem er alsnog op
gezet. U kunt ook nu uw gift nog overmaken. Als deze bestemd is
voor Partners Pays-Dogon, dit graag vermelden.
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de ThomasCantorij met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

ThomasCantorij (Slotlied) : Gezang 526: 1, 3 en 4
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Zegen, beantwoord door de ThomasCantorij met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘In dir ist Freude’ - BWV 615
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Aktie Vrijheidsbrief online januari
Graag vragen wij weer uw aandacht voor een online
Aktie Vrijheidsbrief.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-inactie/acties klikt (als dat niet lukt kunt u de link
kopiëren en in uw browser/zoekmachine plakken) ziet
u alle acties die Amnesty op dit moment voert. U ziet
daar foto’s met de namen van de mensen voor wie wij schrijven
met het onderschrift “write for rights actie”. Dit zijn acties die
voorheen werden aangeduid met “@stuur een mail!”. Als u een
actie opent ziet u links een toelichting over de betreffende actie.
Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en woonplaats in te
vullen en vervolgens op <verstuur mijn brief> te klikken. Doet u
ook mee?
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

23 jan. : Ds. E.J. de Wijer
30 jan. : Ds. W. Klouwen/Baarn
6 feb. : Ds. E.J. de Wijer
13 feb. : Ds. E.J. de Wijer
Houdt u de website: www.dethomas.nl in de gaten. Hierop komt
een melding te staan, als de diensten ook weer fysiek kunnen
worden bijgewoond.

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 18 jan.: ThomasLunchconcert
12.30 uur
‘Quartet With A Twist’
Karina Sosnowska (viool), Ingel Mattas (viool),
Lilian Haug (altviool) en Ebony Lim (contrabas)
(onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
Wo. 19 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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