ORDE VAN DIENST

zondag 10 september 2017

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jannie Verhage
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1897) “O Gott, du frommer Gott” Uit: Elf Choralvorspiele, opus posth. 122 – (1896)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 74:1 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 74:7
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 74: 13 en 14
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 ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 612
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 33: 2 - 10 (Naardense Bijbel)
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Ene, wees ons genadig,
op u hebben wij gehoopt,wees ons een sterke arm alle morgens,
ja de kracht die ons redt
in tijd van benauwing!
Voor de stem van gedruis
zijn reeds gemeenschappen gevlucht,toen gij u verhief
stoven volkeren uiteen.
Roofgoed werd verzameld
zoals de kaalvreter verzamelt,zoals sprinkhanen zich op iets storten
stortte hij zich erop.
Verheven is de Ene,
want hij woont in den hoge;
hij heeft Sion vervuld
van recht en gerechtigheid.
Wezen zal hij het vertrouwen van je tijden,
een weelde van heil, wijsheid, kennis,ontzag voor de Ene is haar schat.
••
Zie, die van Ariël
zullen schreeuwend de straat op gaan,de boden van de vrede zullen bitter wenen.
Heirbanen liggen er verwilderd bij,
wég is de voorbijganger op pad;
hij heeft het verbond verbroken,
de steden verworpen,
met geen sterveling gerekend.
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In rouw is het land, verlept,
de Libanon is ontgoocheld, is verwelkt;
de Sjaron is als de steppe geworden,
kaalgeschud is Basan, en Karmel.
Nu zal ik opstaan, zegt de Ene, nu mij oprichten,
nu mij verheffen!

Gemeente zingt: Psalm 101: 1, 2, 5 en 6
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 23 - 37 (Naardense Bijbel)
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En zich kerend tot de leerlingen apart,
zegt hij: zalig de ogen die aankijken
wat gij aankijkt;
want ik zeg u
dat vele profeten en koningen
hebben gewild te zien wat gíj aankijkt,
en hebben het niet gezien,
en te horen wat gij hoort
en hebben het niet gehoord!
En zie, zomaar een wetgeleerde staat op
om hem op de proef te stellen, en zegt:
leermeester, wat doende
zal ik eeuwig leven beërven?
Maar hij zegt tot hem: in de Wet,wat is daar geschreven, hoe lees je dat?
Maar ten antwoord zegt hij:
‘liefhebben zul je de Heer je God,
vanuit heel je hart, met heel je ziel,
met al je kracht’
en met heel je verstand,
en: ‘je naaste aan jou gelijk’!
Maar hij zegt tot hem:
je hebt juist geantwoord!doe dit en je zult leven!
Maar hij wil zich rechtvaardigen
en zegt tot Jezus: en wie ís mijn naaste?
Jezus herneemt en zegt:
zomaar een mens is gaan afdalen
van Jeruzalem naar Jericho;
hij valt aan rovers toe,die hem uitkleden, slagen toevoegen,
en als ze weggaan halfdood achterlaten.
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Maar bij geval is
zomaar een heiligdomsdienaar af gaan dalen
over die weg;
als hij hem ziet
gaat hij aan de overkant voorbij.
Maar evenzo gaat ook een Leviet
die langs die plek komt
als hij hem ziet
aan de overkant voorbij.
Maar zomaar een Samaritaan
die onderweg is,als hij langs hem komt en hem ziet
wordt hij inwendig bewogen;
hij komt op hem toe, verbindt zijn wonden,giet er olie en wijn op,
tilt hem op zijn eigen rijdier,
brengt hem naar een herberg
en zorgt voor hem.
Tegen de morgen
haalt hij twee dinars tevoorschijn,
geeft ze aan de herbergier en zegt:
zorg voor hem,
en wat je meer zult besteden
zal ík aan je teruggeven als ik terugkom!
Wie van deze drie is, denk je,
de naaste geworden van hem
die aan de rovers toevalt?
Maar hij zegt:
die hem de ontferming heeft betoond!
Jezus zegt tot hem:
ga voort en doe jíj evenzo!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 320

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Wijkdiaconie en (landelijk) jeugdwerk Prot. Kerk
- Stichting "Cybersoek" (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria "Ertöt uns durch dein Güte" (uit: Cantate BWV 22)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 704
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach Toccata d moll (Dorisch) - BWV 538
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

17 sep. : Ds. E.J. de Wijer

Startzondag

24 sep. : Thomaskerk gesloten. Oecumenisch Dienst voor de
kerken van Zuid in de Oud-Katholieke Kerk aan de
Ruysdaelstraat 37.
Aanvang 10.00 uur.
Voorgangers: pastoor D. Schoon, ds. J. Röselaers en
ds. N.G. Scholten.
1 okt. : Ds. A.G.L. van Nieuwpoort
8 okt. : Ds. E.J. de Wijer

Schrift & Tafel

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 3 SEPTEMBER 2017

Mission House en Eredienst
Offerblok

€
€

291,35
8,50

Agenda
Wo. 13 sep. : Meelezen

14.00 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 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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