ORDE VAN DIENST
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2e Advent
Schrift en Tafel
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Vivace
uit: Sonate II BWV 526 in c-moll
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 85: 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 85: 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 85: 4
Gemeente gaat zitten
Orgel en Bas:
Gregoriaans

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.
Volk van Sion, ziet! De heer zal komen om alle naties te redden:
en de Heer zal u de heerlijkheid van zijn stem laten horen,
tot vreugde uwer harten.
O, herder van Israël, verhoor ons, Gij die Jozef leidt gelijk een
kudde.
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De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 463: 1, 2, 6, 7 en 8

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
1
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Troost, troost mijn gemeente!,
zegt uw God;
spreekt
tot het hart van Jeruzalem en roept haar toe
dat haar strijd vervuld is,
omdat haar ongerechtigheid geboet is,omdat zij uit de hand van de Ene
dubbel heeft ontvangen
voor al haar zonden!
Stem van een roepende:
in de woestijn,bereidt de weg van de Ene;
effent recht door de steppe
een heirbaan voor onze God!-
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elk dal moet worden opgetild,
elke berg en heuvel worden vernederd,het bultige moet effen worden,
bergruggen tot een vallei;
onthuld wordt dan de glorie van de Ene,alle vlees tezamen, zij zullen zien
dat de mond van de Ene heeft gesproken!
Een stem die zegt ‘roep!’,
en ik zeg ‘wát zal ik roepen?’alle vlees is gras
en al zijn glorie als een bloem op het veld:
verdorren zal gras, verwelken een bloem
wanneer de adem van de Ene
erover heeft gewaaid;
voorwaar, gras is de gemeente!verdorren zal gras, verwelken een bloem,maar het woord van onze God
houdt stand in eeuwigheid!
Klim jij op een hoge berg, vreugdebode Sion!,
verhef met kracht je stem,
vreugdebode Jeruzalem,verhef die en vrees niet!zeg tot de steden van Juda:
zie, hier is uw God!zie, mijn Heer, de Ene, zal komen in sterkte
en zijn arm zal zijn heerschappij voeren;
zie, zijn loon heeft hij bij zich,
zijn werk gaat voor zijn aanschijn uit;
als een herder weidt hij zijn kudde,
met zijn arm vergadert hij lammeren,
in zijn boezem draagt hij hen,zogenden geleidt hij.

Orgel en Bas :
Laudario di Cortona (Dertiende eeuw)
Uit de hemel wordt een nieuwe boodschap gebracht
door de engel Gabriël, naar een stad in Gallilea
waar Judese mensen woonden
die de Hebreeuwse taal spraken
in stad en kasteel.
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Uit de hemel wordt een nieuwe boodschap gebracht
door de engel Gabriël, naar een stad in Gallilea
die Nazareth heette,
waar de maagd was geboren en woonde,
getrouwd met Jozef,
volgens de wet met een ring:
“Wees gegroet Maria, vol van genade;
God behoedt u, serene ster:
God is met jou,
die zal je leiden naar het mooie paradijs.”
De vrouw was geheel verward,
de gekroonde koningin,
de godvruchtige, zeer bewonderde,
door wat Gabriël zei.
Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 19 - 28 (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.
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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:
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.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 528

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Dovenpastoraat en PKN Pastoraat
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
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Orgel met Bas: Georg Friedrich Händel (1685-1759) uit: de ‘Messiah’ HWV 56 (1742)
10. Recitatief - Jesaja 60: 2 - 3
For behold, darkness shall cover the earth,
and gross darkness the people, but the Lord
shall arise upon thee, and His glory shall be
seen upon thee. And the Gentiles shall
come to thy light, and kings to the
brightness of thy rising.
Want zie, duisternis zal de aarde bedekken
en donkerheid de natiën, maar over u zal de
Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u
gezien worden. Volken zullen opgaan naar
uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
11. Aria (Bas) - Jesaja 9: 1
The people that walked in darkness have
seen a great light, and they that dwell in the
land of the shadow of death, upon them
hath the light shined.
Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een
groot licht; over hen die wonen in een land
van diepe duisternis, straalt een licht.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed
Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt gezang 343:
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V:
G:

De vrede van Christus met u!
Hij is onze vrede.

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:
G:
V:
G:

Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de Heer, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

V:

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
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Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,
en zingen wij U toe:

V:

Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en hoop.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
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Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

G:

Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen .....,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.
Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.
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Onze Vader …..
Delen van brood en wijn
Orgel en Bas: Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Georg Christian
Schemmeli (1678-1762) - BWV 440
Auf, auf! Die rechte Zeit ist hier,
die Stunde wartet vor der Tür,
ihr Brüder, lasset uns erwachsen,
vergesst die Welt und ihre Sachen.
Bezwingt den Schlaf und kommt in eil,
denn unser Licht und Gnadenheil,
der rechter Trost und Schutz der Seinen,
ist näher als wirs selber meinen.
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 439: 1, 2 en 3
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach Fuga sopra il Magnificat pro Organo Pleno con Pedale BWV 733
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Cantorijleden gevraagd!
Op maandagavond 11 december en woensdagavond 20 december
repeteert een gelegenheidscantorij voor medewerking in de eredienst
van Eerste Kerstdag 25 december.
Van 19.30-21.00 uur wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk. Van
harte welkom! Wilt u zich opgeven bij cantor-organist Harmen Trimp
via e-mail: harmentrimp@hotmail.com. U kunt hem ook aanspreken
na afloop van de eredienst.

Wout Oosterkamp ontwikkelde een zangcarrière op internationaal
niveau. Hij trad op in Europa en de Verenigde Staten met bekende
orkesten en beroemde dirigenten, aanvankelijk als operazanger,
maar later ook als lied- en oratoriumzanger. Hij was regelmatig te
gast op internationale festivals zoals het Holland Festival, het
Glyndebourne Festival en de Biënnale van Venetië. De componisten
Jan van Vlijmen, Daan Manneke en Nigel Osborne schreven speciaal
voor hem een aantal operarollen. Momenteel richt hij zich op kleine
optredens zoals in de Thomaskerk.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)
3e Advent

17 dec. : Ds. S. de Vries

4e Advent
Doopdienst

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer
Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
31 dec. : ’s Ochtends Geen Dienst
Ds. E.J. de Wijer - Oudejaarsvesper

17.30 uur

7 jan. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 3 DECEMBER 2017

Wijkdiaconie en Missionair Werk & Kerkgroei
Offerblok

€ 263,30
€
9,50

Agenda
Ma. 11 dec. : Repetitie Cantorij

19.30 uur

Di. 12 dec. : Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
Merain trio - Mieke Manschot, zang Sandra Wallner, viool - Mirjam Rietberg, Keltische harp
Wo. 13 dec. : Geen Meelezen
Het Verhaal van Kerst
door Ruben van Zwieten

20.30 uur

Vr. 15 dec. : Adventsmaaltijd
vanaf 18.00 uur
Opgave kan t/m zondag 10 december
De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
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.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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