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Opgang 

 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                ‘Christ unser Herr, zum Jordan kam’- BWV 684 

 

Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 2 

                    

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 66: 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 

G:     Amen.    

 

Vervolg: Psalm 66: 5 

 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      

 

Gebed om ontferming 
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Gemeente zingt:  

 

 Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  

  

   

 

 

 

Gemeente zingt: Gezang 319 

 

Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

 Eerste Schriftlezing: Jesaja 8: 23 – 9: 6 (Naardense Bijbel) 

 

 8 

23 Maar er zal geen donkerheid meer wezen 

     voor het land dat in benauwdheid was; 

 zoals hij in de tijd van eerst 

 smaad heeft gebracht 

 over het land van Zebulon 

     en het land van Naftali, 

 zal hij in de latere tijd glorie brengen,- 

 aan de weg naar de zee, 

     de overzij van de Jordaan, 

 het Galilea der gojiem,- de wenteling der volkeren. 

9 

1 De gemeenschap van wie voortgaan 

 in het duister, 

 zien zullen zij een groot licht; 

 wie zijn gezeten 

    in het land van de schaduw des doods, 

 licht zal over hen stralen. 

2 Hebt gij het juichen vermeerderd, 

 de vreugde groot gemaakt,- 

 verheugen zullen zij zich voor uw aanschijn 

     zoals er vreugde is in de oogst, 

 zoals ze juichen 

     wanneer ze het roofgoed verdelen. 
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3 Want het juk dat hem belast, 

 de stang op zijn schouder, 

 de stok van de drijver op hem,- 

 hebt gij gebroken als op de dag van Midjan. 

4 Want elke marsschoen 

     die dreunend marcheert 

 en elke mantel gewenteld in stromen bloed,- 

 zal worden tot brandstof, 

     vreetwaar voor vuur. 

5 Want een kind is ons geboren, 

 een zoon aan ons gegeven, 

 nu komt de heerschappij op zijn schouder; 

 men zal als naam voor hem roepen: 

     wonderbare raadsman, 

     heldhaftige God, 

 vader voor immer, vredevorst!, 

6 voor heerschappij over velen 

     en vrede zonder einde 

 op de troon van David 

     en over diens koninkrijk, 

 om dat te bevestigen en te schragen 

 met recht en gerechtigheid,- 

 van nu af en tot in eeuwigheid; 

 de naijver van de Ene, 

 de Omschaarde, zal dit doen! 

 

Gemeente zingt: Gezang 519 

 

Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 40 - 52 (Naardense Bijbel) 

 

40 Maar het jongetje is opgegroeid 

 en krachtig geworden,- 

 vervuld van wijsheid: 

 Gods genade is over hem geweest. 

41 Zijn ouders zijn elk jaar voor het feest 

 van het Pesach naar Jeruzalem getrokken. 

42 En het geschiedt 

 wanneer hij twaalf jaar wordt 

 dat zij naar de gewoonte van het feest 

 de opgang maken 

43 en dat, als ze de dagen voleindigd hebben, 
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 bij hun terugkeer 

 de jongen, Jezus, in Jeruzalem is achtergebleven; 

 zijn ouders hebben daar geen kennis van; 

44 maar in de mening 

 dat hij bij het reisgezelschap is 

 gaan ze een dagreis ver 

 en hebben naar hem gezocht onder 

 die van gelijke geboorte zijn en de bekenden; 

45 als ze hem niet vinden 

 keren ze terug naar Jeruzalem 

 en zoeken daar naar hem. 

46 Het geschiedt na drie dagen 

 dat zij hem vinden in het heiligdom; 

 hij zit daar te midden der leermeesters, 

 hoort naar hen en stelt vragen aan hen. 

47 Maar versteld staan allen die hem horen 

 over zijn begrip en zijn antwoorden. 

48 Als ze hem zien, 

 zijn ze uit het veld geslagen; 

 zijn moeder zegt tot hem: 

 kind, waarom heb je zo aan ons gedaan!- 

 zie, je vader en ik zoeken je met smart! 

49 Hij zegt tot hen: 

 waarom hebben jullie mij gezocht?- 

 wist ge niet dat ik zijn móet 

 in de dingen van mijn Vader? 

50 Zij begrijpen het woord niet 

 dat hij tot hen spreekt. 

51 Hij daalt met hen af 

 en komt aan in Nazaret 

 en heeft zich aan hen onderschikt. 

 Zijn moeder heeft al deze woorden 

 bewaard in haar hart. 

52 Jezus is toegenomen in de wijsheid, 

 in gestalte en genade 

 bij God en mensen. 
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Gemeente zingt: Gezang 339b 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Verkondiging 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

Cantate: ‘Liebster Jesu, mein Verlangen’ – BWV 32 

 

1. Aria (sopraan) 

Liebster Jesu, mein Verlangen, 

sage mir, wo find' ich dich? 

Soll ich dich so bald verlieren 

und nicht ferner bei mir 

führen? 

Ach! mein Hort, erfreue mich, 

lass dich höchst vergnügt 

umfangen. 

  

2. Recitatief (bas) 

Was ist's, dass ihr mich 

gesuchet? 

Weisst du nicht, 

dass ich sein muss in dem, 

das meines Vaters ist? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liefste Jezus, mijn verlangen, 

zeg me, waar vind ik je? 

Moet ik je zo spoedig verliezen 

en niet langer bij me hebben? 

 

Ach! Mijn toevlucht, verblijd mij, 

laat je vol genoegen omhelzen. 

 

 

 

Wat is het, dat je me zocht? 

 

Weet je niet, 

dat ik moet zijn 

in het huis van mijn vader? 
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3. Aria (bas) 

Hier, in meines Vaters Stätte, 

Find't mich ein betrübter Geist. 

 

Da kannst du mich sicher 

finden 

und dein Herz mit mir 

verbinden, 

weil dies meine Wohnung 

heisst. 

  

4. Recitatief (sopraan en bas) 

(s) Ach!, heiliger und grosser 

Gott, 

so will ich mir denn hier, bei 

dir, 

beständig Trost und Hilfe 

suchen. 
 

(b) Wirst du den Erdentand 

verfluchen 

und nur in diese Wohnung 

geh'n, 

so kannst du hier und dort 

besteh'n. 
 

(s) Wie lieblich ist doch deine 

Wohnung, 

Herr, starker Zebaoth! 

Mein Geist verlangt nach dem, 

was nur in deinem Hofe 

prangt; 

mein Leib und Seele freuet 

sich 

in dem lebend'gen Gott. 

Ach, Jesu! meine Brust 

liebt dich nun ewiglich. 
 

(b) So kannst du glücklich 

sein, 

wenn Herz und Geist 

aus Liebe gegen mich 

entzündet heisst. 
 

 

Hier, in het huis van mijn vader, 

kan een bedroefde geest mij 

vinden. 

Daar kun je mij zeker vinden 

 

en je hart met mij verbinden, 

 

omdat dit mijn woning is. 

 

 

 

Ach, heilige en grote God, 

 

zo zal ik hier, bij jou, 

 

immer troost en hulp zoeken. 

 
 

Vervloek je het aards gebeuzel 

 

en kom je slechts in deze woning, 

 

dan kun je hier en daar bestaan. 

 
 

Hoe lieflijk is toch je woning, 

 

Heer, sterke Zebaoth! 

Mijn geest verlangt naar dat, 

wat enkel in jouw woning prijkt; 

 

mijn lijf en geest verheugt zich 

 

in de levende God. 

Ach, Jezus! Mijn hart 

bemint je nu eeuwig. 
 

Zo kun je gelukkig zijn, 

 

wanneer hart en geest 

uit liefde voor mij zijn ontvlamd. 
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*) Zie voor de melodie het inlegvel in uw orde van dienst. 

 

(s) Ach! dieses Wort, das itzo 

schon 

mein Herz aus Babels Grenzen 

reisst, 

fass' ich mir andachtsvoll 

in meiner Seele ein. 

  

5. Aria/Duet (sopraan en bas) 

(beide) Nun verschwinden alle 

Plagen, 

nun verschwindet Ach und 

Schmerz. 
 

(s) Nun will ich nicht von dir 

lassen! 
 

(b) Und ich dich auch stets 

umfassen! 
 

(s) Nun vergnüget sich mein 

Herz, 
 

(b) und kann voller Freude 

sagen: 
 

(beide) Nun verschwinden alle 

Plagen, 

nun verschwindet  Ach und 

Schmerz! 

 

6. Koraal (Gemeente en 

ThomasCantorij) *) 

Mein Gott, öffne mir die 

Pforten 

solcher Gnad' und Gütigkeit, 

lass mich allzeit aller Orten 

schmecken deine Süssigkeit! 

Liebe mich und treib' mich an, 

dass ich dich, so gut ich kann, 

wiederum umfang' und liebe 

und ja nun nicht mehr 

betrübe. 

Ach! Dit woord, dat mijn hart nu 

al 

uit de grenzen van Babel rukt, 

 

pak ik aandachtig in 

in mijn ziel. 

 

 

Nu verdwijnen alle plagen, 

 

nu verdwijnt ach en wee. 

 
 

Nu wijk ik niet van je zijde! 

 
 

Steeds zal ik je omhelzen! 

 
 

Nu verheugt zich mijn hart 

 
 

en kan vol vreugde zeggen: 

 
 

nu verdwijnen alle plagen, 

 

nu verdwijnt ach en wee. 

 

 

 

 

Mijn God, open mij de poorten 

 

van zulke genade en goedigheid, 

laat mij steeds en overal 

proeven van uw zoetigheid! 

Heb me lief en spoor me aan, 

dat ik je, zo goed ik kan, 

weer omhels en liefheb 

en nimmer meer bedroef. 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Herr Gott, nun schleuss den Himmel auf’ - BWV 617 

 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Pastoraal 

spreekuur voor Oekraïners in opvanglocaties en Oecumene 

 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook 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.  

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 

Gezang 368c      

 

Stil gebed    Gebed des Heren   

 

Slotlied (staande): Gezang 489 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Praeludium C dur - BWV 547 



 10 

Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

Cantate: ‘Liebster Jesu, mein Verlangen’ – BWV 32 
 
Toelichting op de cantate (tekst: Harmen Trimp) 

Johann Sebastian Bach schreef deze cantate voor de eerste zondag 

na Epifanie, zondag 13 januari 1726. 

De lezing over de twaalfjarige Jezus in de tempel staat bij deze 

cantate centraal. 

In de cantate is een dialoog tussen de zoekende ziel (Anima), 

vertolkt door de sopraan, en Christus - gezongen door de bas. 

Het slotkoraal wordt door de gemeente gezongen. 
 

Uitvoering: Ensemble ‘Giardino Musicale’  
Solisten: 

Margreet Rietveld, sopraan 

Joris van Baar, bas 

 

 

 

 

 

Aktie Vrijheidsbrief januari 2023 

Deze maand schrijven wij voor de Oekraïense Oleksandr 

Marchenko die eind 2018 in het oosten van Oekraïne 

werd ontvoerd en maanden opgesloten zat in een 

ondergrondse cel. In november 2020 legde een 

Russische rechter hem 10 jaar cel op, waarschijnlijk 

alleen maar omdat hij Oekraïne steunt. Hij zegt dat hij 

werd gedwongen te bekennen dat hij een spion was. Omdat hij 

schildklierkanker heeft gehad, heeft hij dagelijkse medicatie en 

maandelijkse bloedtesten nodig. Maar deze krijgt hij niet. In de te 

schrijven brief roepen we de directeur van de gevangenis op 

Oleksandr Marchenko onmiddellijk de medische hulp te geven die hij 

nodig heeft. Ook moet er een grondig onderzoek komen naar de 

vermeende martelingen.  

De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 2,- te koop. 

Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent 

u aan “stuur een mail! @”. 

 

 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

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

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

  5 feb.  : Ds. E.J. de Wijer 
 

12 feb.  : Ds. E.J. de Wijer 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 
 

 

 
 

Agenda 
                   

Di.  17 jan.  :  ThomasLunchconcert          12.30 uur 

          Camille Schneegans, fluit 

       Carlos Marin Rayo, piano 

 

         ThomasTroostcafé                     13.00 - 15.00 uur      

 

Wo. 18 jan.  :  ThomasTheologie                                  14.00 uur  

 

 

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. 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. 


