Orde van Dienst
25 december 2018
KERST
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-Organist: Harmen Trimp
m.m.v. de Kerstcantorij o.l.v. Wout Oosterkamp, bas
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Heleen Struijs

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel: 673 81 71 www.thomaskerk.nl; e-mail: bureau@thomaskerk.nl

Voorafgaande aan de dienst zingen wij samen met de Kerstcantorij:
Lied: “Er is een kindeke geboren op aard” (in wisselzang)
Vrouwen + kinderen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
Allen:

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren
‘t Kwam op de aarde voor
't Kwam op de aarde voor

op aard’
op aard'
ons allemaal
ons allemaal

Mannen:
Allen:
Mannen:
Allen:

Er is een kindeke geboren in 't strooi
Er is een kindeke geboren in 't strooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi
't Lag in een kribje gedekt met wat hooi

Vrouwen + kinderen:
Allen:
Vrouwen + kinderen:
Allen:

't Kwam op de aarde
't Kwam op de aarde
En 't wenst ons allen
En 't wenst ons allen

Mannen:
Allen:
Mannen:
Allen:

Er is een kindeke geboren
Er is een kindeke geboren
‘t Kwam op de aarde voor
't Kwam op de aarde voor

voor ons allegaar
voor ons allegaar
een zalig Nieuwjaar
een zalig Nieuwjaar
op aard’
op aard'
ons allemaal.
ons allemaal.

Gezang 476
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 op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

2.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

3.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.
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4.

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land.
Zij zochten onze Here, met offerand.
Z'offerden ootmoediglijk, mirr’, wierook ende goud
't eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyrieleis.

Kerstcantorij zingt: ‘Ding dong merrily on high’
Mack Wilberg (1955)
Ding dong merrily on high,
In heav'n the bells are ringing:
Ding dong! verily the sky
Is riv'n with angel singing
Gloria Hosanna in excelsis!
Gloria Hosanna in excelsis!
E'en so here below, below,
Let steeple bells be swungen,
And "Io, io, io!"
By priest and people sungen
Gloria Hosanna in excelsis!
Gloria Hosanna in excelsis!
Pray you, dutifully prime
Your matin chime, ye ringers,
May you beautifully rhyme
Your eve'time song, ye singers
Gloria Hosanna in excelsis!
Gloria Hosanna in excelsis!
Hosanna in excelsis!!!
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Opgang
Gemeente gaat staan
Intochtslied: Gezang 477 vers 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: Gezang 477 vers 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: Gezang 477 vers 4 en 5
Gemeente gaat zitten
Bas solo: De Lofzang voor Kerst uit: Laudario di Cortona (14de eeuw)
Roem in de hemel en vrede op aarde,
geboren is onze redder.
Geboren is Christus de roemrijke,
de grote wonderbaarlijke God:
de verlangde is mens geworden,
de gezegende schepper.
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Roem in de hemel en vrede op aarde,
geboren is onze redder.
Vrede op aarde zij gezongen,
in de hemel de verlangde roem:
de gezegende jonge vrouw
schonk het leven aan de redder.

Kleine Thomas: Kerstverhaal
Gemeente zingt samen met de Bas: Gezang 484:
’Go tell it on the mountains’
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 zingt: Gezang 487: 1, 2 en 3

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
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Eerste Schriftlezing: Jesaja 9: 1 - 6 (NBG ’51)
1
2
3
4
5

6

Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over
hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een
licht.
Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt;
het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de
oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit.
Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de
roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag.
Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in
bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de
heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de
troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht
en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in
eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.

Gemeente zingt samen met de Kerstcantorij: Gezang 494
Evangelielezing: Lucas 2: 1 – 20 (NBG ’51)
1
2
3
4
5
6
7

En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging
vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden
ingeschreven.
Deze inschrijving had voor het eerst plaats, toen Quirinius het
bewind over Syrië voerde.
En zij gingen allen op reis om zich te laten inschrijven, ieder
naar zijn eigen stad.
Ook Jozef trok op van Galilea, uit de stad Nazaret, naar Judea,
naar de stad van David, die Betlehem heet, omdat hij uit het
huis en het geslacht van David was,
om zich te laten inschrijven met Maria, zijn ondertrouwde
vrouw, welke zwanger was.
En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld
werden, dat zij baren zou,
en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in
doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen
plaats was in de herberg.
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En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden
in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.
En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid
des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze.
En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik
verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel
vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.
En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken
gewikkeld en liggende in een kribbe.
En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende:
“Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des
welbehagens”.
En het geschiedde, toen de engelen van hen heengevaren
waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken:
Laten wij dan naar Betlehem gaan om te zien hetgeen geschied
is en ons door de Here is bekendgemaakt.
En zij gingen haastig en vonden Maria en Jozef, en het kind
liggende in de kribbe.
En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot
hen gesproken was over dit kind.
En allen, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen
door de herders tot hen gezegd werd.
Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in
haar hart.
En de herders keerden terug, God lovende en prijzende om
alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd
was.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 468
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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 de Sociale
Kruidenier en Pastoraat
Tijdens de collecte zingt de Thomascantorij:´In the bleak midwinter´
In the bleak midwinter, frosty wind made moan,
earth stood hard as iron, water like a stone;
snow had fallen, snow on snow, snow on snow,
in the bleak midwinter, long ago.
Our God, heaven cannot hold him, nor earth sustain;
heaven and earth shall flee away when he comes to reign.
In the bleak midwinter a stable place sufficed
the Lord God Almighty, Jesus Christ.
Enough for Him, whom cherubim, worship night and day,
Breastful of milk, and a mangerful of hay;
Enough for Him, whom angels fall before,
The ox and ass and camel which adore.
What can I give him, poor as I am?
If I were a shepherd, I would bring a lamb;
if I were a Wise Man, I would do my part;
yet what I can I give him: give my heart.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 481: 1, 2 en 3
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sinfonia - BWV 29
uit cantate ‘Wir danken dir’
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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 opera-zanger,
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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