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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 664
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:
Psalm 67a
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
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
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 67a: 3
V:

G:

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 67a: 4
Gemeente gaat zitten
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: 1 Samuël 3: 1 - 10 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4
5

6

7

8

De jongen Samuël
is tempeldienaar van de Ene
voor het aanschijn van Eli;
en het woord van de Ene
is schaars geworden in die dagen,geen visioen is doorgebroken.
En het geschiedt te dien dage:
Eli is gaan liggen op zijn plaats,zijn ogen zijn begonnen zwak te worden,
hij kan niet meer zien;
de lamp van God dooft nog niet uit
en Samuël heeft zich neergelegd,in de hal van de Ene,
daar waar de ark van God is.
Dan roept de Ene Samuël toe,
en die zegt: hier ben ik!
Hij rent naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
Hij zegt: ik heb niet geroepen,
keer terug en ga liggen!
En hij gaat heen en legt zich neer.
De Ene houdt aan
en roept Samuël nogmaals;
Samuël staat op, gaat naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
En hij zegt: ik heb niet geroepen, mijn zoon,
keer terug en ga liggen!
Samuël
kent de Ene nog niet,er heeft zich nog geen woord van de Ene
aan hem onthuld.
De Ene houdt aan en roept Samuël
voor de derde keer;

3

9

10

hij staat op, gaat naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
Dan begrijpt Eli
dat het de Ene is die tot de jongen roept.
Eli zegt tot Samuël: ga heen en leg je neer;
en zal het geschieden dat hij tot je roept,
zeg dan: spreek, Ene,
want uw dienaar hoort!
Dan gaat Samuël heen
en legt zich neer op zijn vaste plaats.
De Ene komt, posteert zich
en roept als keer op keer ‘Samuël, Samuël!,’
en Samuël zegt: spreek,
want uw dienaar hoort!

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 317
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 35 - 51 (Naardense Bijbel)
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De volgende morgen
staat Johannes daar weer,
met twee van zijn leerlingen;
Als hij Jezus in het blikveld krijgt
die daar rondwandelt
zegt hij: zie, het lam van God!
Die twee leerlingen van hem
horen hem dat uitspreken
en volgen Jezus!
Maar als Jezus zich omkeert
en aanschouwt dat zij (hem) volgen,
zegt hij tot hen:
wat zoekt ge?
Maar zij zeggen tot hem: rabbi,
-vertaald wil dat zeggen: leermeesterwaar houdt u verblijf?
Hij zegt tot hen: komt en ziet!
Dus komen ze en zien
waar hij verblijf houdt,
en blijven ze bij hem,
die eigenste dag.
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Het is geweest
omstreeks het tiende uur.
Andreas, de broer van Simon Petrus,
is een van de twee geweest
die het van Johannes horen
en hem volgen.
Hij vindt als eerste
zijn eigen broer Simon
en zegt tot hem:
we hebben de Messias gevonden!vertaald is dat: Gezalfde!
Hij voert hem mee naar Jezus.
Als hij hem in het blikveld krijgt zegt Jezus:
jíj bent Simon de zoon van Johannes?jíj wordt tot Kefas uitgeroepen!wat vertaald wordt met Petrus,- rotsman.
De volgende morgen wil hij
uittrekken naar Galilea,
als hij Filippus vindt
en Jezus tot hem zegt: volg mij!
Maar Filippus is van Betsaïda geweest,
de stad van Andreas en Petrus.
Filippus vindt Natanaël
en zegt tot hem:
die Mozes heeft beschreven in de Wet,
en de profeten ook,
die hebben we gevonden:
Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret!
Natanaël zegt tot hem:
is het mogelijk
dat uit Nazaret iets goed is?
Filippus zegt tot hem: kom en zie!
Jezus ziet Natanaël tot hem komen
en zegt over hem:
zie, waarlijk een Israëliet
‘in wie geen bedrog is’.
Natanaël zegt tot hem:
vanwaar kent u mij?
Jezus antwoordt en zegt tot hem:
vóórdat Filippus je riep,
toen je onder de vijgenboom was,
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zag ik je!
Natanaël antwoordt hem:
rabbi, ú bent de zoon van God,
ú bent koning van Israël!
Jezus antwoordt en zegt tot hem:
omdat ik tot je zei
dat ik je zag daar onder de vijgenboom
geloof je?grotere dingen dan deze
zul je zien!
En hij zegt tot hem:
amen, amen, zeg ik u:
ge zult de hemel geopend zien
met de engelen Gods
opklimmend en neerdalend
op de zoon des mensen!

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 531

Verkondiging
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 391

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Onderhoud
kerkgebouw / Kerkbalans.
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.
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Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Jesu meine Freude’ - BWV 610
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de ThomasCantorij met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied: Gemeente zingt (staande) : Gezang 834
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium und fuge D-dur - BuxWV 139
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

30 jan. : Ds. W. Klouwen/Baarn
6 feb. : Ds. E.J. de Wijer
13 feb. : Ds. E.J. de Wijer
20 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
Wo. 26 jan. : Geen ThomasTheologie
Vr. 28 jan. : ThomasFilm: ‘DRUK’ (2020)
19.30 uur
Regie: Thomas Vinterberg - Live in De Thomas
Meer informatie op: www.dethomas.nl.
Onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.
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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