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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Flor Peeters (1903-1986) “Nu zijt wellekome”
(uit: Tien Koralen voor orgel, opus 39, 1935)
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 85: 1 en 2
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

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:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
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
Koor: “Maria, die zoude naar Bethlehem gaan”
1. Maria die zoude naar Bethlehem gaan,
Kerstavond voor den noene;
Sint Josef zoud’ al met haar gaan,
Om haar gezelschap te hoeden.
2. Het hageld’ en sneeuwde, het was er zo koud;
De rijm lag op de daken.
Sint Jozef tot Maria sprak:
”Maria wat zullen wij maken?”
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3. Maria die zeide: ” Ik ben er zo moe,
Laat ons een weinig rusten.
Laat ons een weinig verder gaan,
In een huizeke zullen wij rusten!”
Koor: “Sint Josef ging al treuren”
1. Sint Josef ging al treuren
Hij ging van deur tot deure
Gaan vragen om logies
Maar de weerdinne sprak, g'heel ontsteld
Zie, mijn kamer is bekwamen
Voor de heren al met veel geld
2. Sint Josef sprak met klachten
Laat ons toch hier vernachten
Aanveerd hier Maria
En zij wezen hem daar een schuur
Door de hage, wind en vlage
't Huis was zonder deur of muur
3. Sint Jozef ging al kermen
Ach, wilt ons toch ontfermen
Herbergt toch mijn vrouw
En zij wezen hem daar een schuur
Waar de vlagenden wind jagen
't Huis was zonder deur of muur
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingtL Gezang 463: 1, 4, 6, 7 en 8

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

Eerste Schriftlezing: Sefanja 3: 14 - 20 (Naardense Bijbel)
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Jubel, dochter Sions,
laat het schallen, o Israël;
verheug je en wees uitgelaten
met heel je hart,
dochter Jeruzalem!
Doen wijken zal de Ene
de gerichten over jou,
je vijanden wendt hij af;
Israëls koning is de Ene in je midden,
je hoeft geen kwaad meer te vrezen!
Op die dag
zal tot Jeruzalem worden gezegd:
vrees niet,Sion, laat je handen niet hangen!
De Ene, je God, is in je midden,
een held die redt;
hij is in vreugde vrolijk over je;
zal hij zwijgen in zijn liefde,
hij zal met jubel over jou juichen.
De bedroefden uit een
samenkomst zal ik verzamelen,
uit jou zullen ze weg zijn;
de smaad zal ik van je wegdragen.
Zie, ik zal doende zijn
met al wie jou hebben verdrukt
in die tijd,
redden zal ik wat mank gaat,
wat was weggestoten zal ik weer vergaren;
ik zal hen maken tot voorwerp van lof
en tot mensen van naam
in alle land
waar men schande van hen sprak.
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In die tijd laat ik u binnenkomen,
in die tijd dat ik u vergader,want ik zal u vrijgeven
als mensen van naam
en als voorwerp van lof
onder alle gemeenschappen der aarde,
wanneer ik voor uw ogen
in uw kerkeringen een keer breng,
heeft gezegd de Ene!

Koor: “Nu zijt wellekome”
1. Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.
Allen:

4. Heilige drie koningen, uit zo verre land
Zij zochten onze Here, met offerand
Z'offerden ootmoediglijk mirr' wierook ende goud
te’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt
Kyrieleis

Koor: “O herders verlaat”
O herders verlaat uw bokjes en schapen
De machtige Heer, die ’t al heeft geschapen
Is ons geboren, die al waert verloren
Te kribbe geleid in eene stal
O mensen, om Adams val
Hij wordt nu gevonden
in doekjes gewonden
De moeder en maged is één
De geest van den Heer aan ons scheen
Spoedt dan herderkens, u op de been
Herderkens loopt, loopt, herderkens loopt, loopt
Herderkens loopt, loopt, herderkens loopt, loopt
Zingt hem toe ’t kindeke teer
Sus, sus en schreit toch niet meer.

5

Koor: “Engelkens door´t luchtruim zwevend”
1. Engelkens door ‘t luchtruim zwevend
Zongen zo blij zo wonderzacht
Van de Heer van dood en leven
Die er vrede op aarde bracht
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
2. Zongen zo blij zo wonderklare
Van ‘t zoete kindeke, onze Heer
En de herderkens die er waren
Knielden bij de kribbe neer
Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo
Tweede Schriftlezing: Lucas 3: 7 - 18 (Naardense Bijbel)
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Dus heeft hij gezegd
tot de scharen die uittrekken
om door hem te worden gedoopt:
adderengebroed, wie heeft u wijsgemaakt
dat ge de toorn die losbreekt
moet ontvluchten?draagt dus vruchten de bekering waardig;
en begint er niet aan bij uzelf te zeggen:
wij hebben toch Abraham als vader!want ik zeg u dat God bij machte is
uit deze stenen
voor Abraham kinderen op te wekken!maar reeds ligt ook de bijl-der-waardigheid
aan de wortel van de bomen:
elke boom dan die geen goede vrucht draagt
wordt omgehakt en in het vuur geworpen!
De scharen vragen hem en zeggen:
wat moeten we dan doen?
Maar ten antwoord heeft hij hun gezegd:
wie twee hemden heeft
moet weggeven aan wie er geen heeft,
en wie etenswaren heeft, moet evenzo doen!
Maar er komen ook tollenaars
om gedoopt te worden;
zij zeggen tot hem:
leermeester, wat moeten wij doen?
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Maar hij zegt tot hen:
vordert niet meer dan voor u verordend is!
Maar ook soldaten stellen hem een vraag
en zeggen:
en wij, wat moeten wij doen?
En hij zegt tot hen:
niemand uitschudden, niemands vijgen pikken,
genoegen nemen met je soldij!
Maar als er een verwachting groeit
in de gemeenschap
en allen in hun harten overleggen
over Johannes
of hij niet de Gezalfde is,
antwoordt Johannes allen en zegt hij:
ik doop u met water,
maar op komst is hij die sterker is dan ik,ik ben nog niet eens geschikt
om de riemen van zijn sandalen los te maken;
híj zal u dopen met heilige geestesadem
en met vuur;
híj heeft de wan in zijn hand
om zijn dorsvloer te reinigen
en het graan bijeen te brengen in zijn schuur;
maar het kaf zal hij verbranden
met onuitblusbaar vuur!
Zo heeft hij ook met vele andere oproepen
de gemeenschap evangelie aangekondigd.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang: 450
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor “Zingen buiten de
Ring” en Pastoraat
Koor: “Klein, klein Jezuken”
Klein, klein Jezuken
Hebt ge zulke kou
Kom in mijn harteke wonen
En maak' u daar een schouw
Wij zullen een vuurtje stoken
Wij zullen een pappeke koken
En breng er uw liefste moederke mee
Dan zijn wij allen tevree
Koor: “Midden in de winternacht”
1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.
Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen
Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!
Koor: “A la berline postiljon”
Wij komen van Oosten, wij komen van ver
A la berline postiljon
Wij zijn er drie koningen met een ster
A la berline postiljon
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Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
Gij sterre, gij moet er zo stille niet staan
A la berline postiljon
Gij moet er met ons naar Bethlehem gaan
A la berline postiljon
Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
Te Bethlehem in die schone stad
A la berline postiljon
Maria met haar klein kindeken zat
A la berline postiljon
Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
En 't kindeken heeft er zo lange geleefd
A la berline postiljon
Dat 't hemel en aarde geschapen heeft
A la berline postiljon
Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
Ja hemel en aarde en dan nog meer
A la berline postiljon
Dat is een teken van God de Heer
A la berline postiljon
Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
Wij hebben gezongen al voor dit huis
A la berline postiljon
Geef ons een penning, dan gaan we weer naar huis
A la berline postiljon
Van cher ami, tot in de knie
Wij zijn drie koningskinderen
Sa, pater trok naar Vendelo, van cher ami
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 125 (Liedboek voor de Kerken 1973)
1.
2.
O kom, o kom, Immanuël,
O kom, Gij Wortel Isaï,
verlos Uw volk, Uw Israël,
verlos ons van de tyrannie,
herstel het van ellende weer,
van alle goden dezer eeuw,
zodat het looft Uw naam, o Heer!
o Herder, sla de boze leeuw.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Hij is nabij, Immanuël!
3.
O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds Uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

4.
O kom, Gij sleutel Davids, kom
en open ons het heiligdom;
dat wij betreden uwe poort,
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!

5.
O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata und Fuga d moll BWV 565
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“Zingen buiten de Ring”
De collecte komt ten goede aan het project “Zingen buiten de Ring”,
een initiatief van Nieuw Vocaal Amsterdam. Nieuw Vocaal
Amsterdam is de grootste klassieke zangopleiding in Nederland en
richt zich op alle kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar die graag
willen zingen. En dat zonder drempel, aan audities doen ze niet.
Nieuw Vocaal Amsterdam is onder meer de vaste kinderkoor-partner
van De Nationale Opera en Ballet. Naast hoge kwaliteit is hun missie
om er te zijn voor alle kinderen, dus ook voor kinderen waarvan de
ouders/verzorgers het reguliere lesgeld niet (volledig) kunnen
betalen. Met uw gift ondersteunt u het mooie en sociaalmaatschappelijk belangrijke werk van de organisatie.
Na de dienst geeft het Kinderkoor nog een toegift in het
Thomastheater.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
23 dec. :

(aanvang 10.30 uur)
4e Advent

Ds. J. van Rijn

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

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
30 dec. : Ds. C. van den Broeke
31 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Vesper Oudjaar

17.30 uur

6 jan. : Ds. E.J. de Wijer
13 jan. : Ds.E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 9 DECEMBER 2018

Dovenpastoraat en PKN Pastoraat
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 172,69
€ 152,31
€ 10,50

Agenda
Di. 18 dec. : Thomas Open Lunchconcert
Het Jules Verne trio
Jan van der Plas, cello
Sara Mazzarotte, viool
Stephan Harsono, piano
Repetitie Kerstcantorij
e

12.30 uur

19.45 uur

Wo. 19 dec. : Meelezen (1 Kerstdag)

14.00 uur

Het Verhaal van Kerst
door Ruben van Zwieten

20.30 uur

Zo. 23 dec. : Kleine Thomas en Baby Thomas
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 Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst
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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