ORDE VAN DIENST

zondag 4 juni 2017
Pinksteren
Schrift en Tafel
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Concerto G dur BWV 592
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 68: 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 68: 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 68: 7
Gemeente gaat zitten
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 rumte van uw hart!
Gemeente zingt: Gezang 632
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 11: 17 - 20 (Naardense Bijbel)
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zeg daarom:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
ik zal u uit de gemeenschappen vergaderen
en u verzamelen
uit de landen
waarin ge uitgestrooid zijt,en aan u geven Israëls –rode – grond!zijn zij daar aangekomen,verwijderen zullen ze dan daaruit
al haar afschuwelijkheden
en al haar gruwelen;
geven zal ik hun één hart,
een nieuwe geest geef ik in uw binnenste;
dat hart van steen zal ik uit hun vlees
verwijderen,
een hart van vlees-en-bloed zal ik hun geven,opdat zij in mijn wetten wandelen
en mijn rechtsregels bewaren en die doen;
zij zullen mij tot een gemeente zijn,
en ík,
ik zal er voor hen zijn als God;

Gemeente zingt: Gezang 675
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Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 31 (Naardense Bijbel)
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Jezus antwoordt en zegt tot hem:
als iemand mij liefheeft
zal hij mijn woord bewaren,
en mijn Vader zal hem liefhebben
en wij zullen tot hem komen
en verblijf bij hem maken;
wie mij niet liefheeft
bewaart mijn woorden niet;
en het woord dat ge hoort
is niet dat van mij,nee, van hem die mij stuurt, de Vader;
dit alles heb ik tot u gesproken
terwijl ik bij u verblijf;
maar de troosttoeroeper,
de heilige Geest
die de Vader zal sturen in mijn naam,
die zal u in alles onderrichten
en u indachtig maken
al wat ík u heb gezegd;
vréde laat ik u na,
míjn vrede is het die ik u geef,
niet zoals de wereld geeft
geef ík aan u!laat uw hart niet geschokt zijn
en niet beducht;
ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd:
ik ga heen én kom naar u toe;
als ge me liefhad
zoudt ge verheugd zijn
dat ik naar de Vader toe reis,
omdat de Vader groter is dan ik;
en nú heb ik het u gezegd,
voordat het geschiedt,
opdat ge, wanneer het geschiedt,
geloven zult;
ik zal niet vele dingen meer
met u bespreken,
want de overste der wereld is op komst;
niet dat hij met mij íets (in handen) heeft,
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nee, het is opdat de wereld zal erkennen
dat ik de Vader liefheb;
en zoals de Vader mij heeft geboden,
zó doe ik;
richt u op, laten we van hier gaan!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 670: 1, 2, 3, 6 en 7

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerk in Actie Pinksterzendingsweek
Orgelspel: Johann Sebastian Bach "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist" - BWV 667
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h
Stil gebed

Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt gezang 343
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.
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V:

HEER onze God,
wij prijzen U en zeggen U dank,
want, zoals Gij eertijds Uzelf hebt geopenbaard
in storm en vuur en in uw kostbaar woord,
zo hebt Gij uw volgelingen
niet zonder troost achtergelaten.
Gij zijt op deze dag over hen gekomen
in donder, wind en vlammen.
Gij hebt hen vervuld met helderheid en kracht
en hen dronken gemaakt van verlangen
om uw onbevattelijk woord uit te spreken.
En nu hebt Gij uw Geest uitgestort over alle vlees,
opdat uw zonen en dochters profeteren,
jong en oud visioenen zien
en zelfs de slaven hun stem verheffen.
Daarom,
met Elisabet die uw geboorte aankondigde,
met Maria die zong voor de armen,
met Marta die U als de Christus beleed,
met de vrouwen die uw opstanding verkondigden
en met elke naamloze en vergeten profetes
die uw roepstem hoorde en haar volk inspireerde,
prijzen wij U en zingen:
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V:

Gezegend is onze broeder Jezus,
die door de deuren komt, die wij hebben gesloten,
en die zijn ontzagwekkende vrede
uitademt over onze vrees;
die, in de nacht waarin Hij werd verraden,
brood nam, U dankte, het brak en zei:
Dit is mijn lichaam voor u.
Doet dit om Mij te gedenken.
Evenzo nam Hij na de maaltijd de beker en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
om Mij te gedenken.
Christus’ dood gedenken wij,
Christus’ opstanding verkondigen wij;
Christus’ intocht verwachten wij.
Kom dan, Geest die heel maakt,
Geest van tederheid, inzicht en beweging,
doorbreek onze sprakeloosheid,
ontsteek ons verlangen,
reik tot in onze stilte
en laat onze woorden branden in uw waarheid,
zodat een ieder in haar eigen taal
mag horen spreken van de grote daden Gods.

Onze Vader …..
Delen van brood en wijn
Orgelspel: Improvisatie op Pinksterliederen
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 687
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Toccata und Fuga d moll BWV 565
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

11 juni : Ds. R.J. van Zwieten

Boekentafel

18 juni : Ds. W. Klouwen
25 juni : Ds. A.A. van Berge
2 juli : Dhr. A. van Heusden
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 28 MEI 2017

Wijkdiaconie en Pastoraat
Offerblok

€ 305,80
€ 13,90

Agenda
Di.

6 juni : Thomas Open Lunchconcert
Lagrime Consort
Irene Sorozábal, blokfluit
Verena Barie, blokfluit
Sophia Schambeck, blokfluit

12.30 uur

Wo. 7 juni : Geen Meelezen
Vr.

9 juni : Presentatie van de film “The change”
gemaakt door de TienerThomas

19.30 uur

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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