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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Von Gott will ich nicht lassen” - il canto fermo nel pedale BWV 658
- Uit: Leipziger Choräle 1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 84: 1
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 84: 5
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 84: 6
Gemeente gaat zitten
Orgel en Sopraan: Willem Vogel (1920-2010)
“Domine quis habitabit” (Psalm 15)
Domine quis habitabit in tabernaculo tuo aut quis requiescet in
monte sancto tuo 2 qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam
3 qui loquitur veritatem in corde suo qui non egit dolum in lingua sua
nec fecit proximo suo malum et obprobrium non accepit adversus
proximos suos 4 ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus
timentes autem Dominum glorificat qui iurat proximo suo et non
decipit 5 qui pecuniam suam non dedit ad usuram et munera super
innocentes non accepit qui facit haec non movebitur in aeternum.
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Vertaling Psalm 15 (Naardense Bijbel)
1
2

3

4

5

Ene, wie zal te gast zijn in uw tent,
wie wonen op de bergtop van uw heiligdom?
Die volmaakt is in wandel,
en rechtvaardig in doen,
een spreker van waarheid
met heel zijn hart;
nooit had hij lasterpraat op zijn tong,
nooit deed hij zijn metgezel kwaad,
nooit bracht hij smaad
over zijn naaste;
minachting vond in zijn ogen
wie versmading verdient,
en wie de Ene vrezen geeft hij glorie;
en zwoer hij zichzelf ten kwade,
ook dan wijzigt hij niets!zijn geld gaf hij niet tegen rente,
geschenken tegen een onschuldige
nam hij nooit aan; een dader van dit alles
wankelt niet, voor eeuwig.
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 281: 1, 6, 7, 8, 9 en 10

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
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Eerste Schriftlezing: Jesaja 56: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
1

2

Zo heeft gezegd de Ene:
waakt voor recht en doet gerechtigheid,want mijn heil is nabij om te komen,
mijn gerechtigheid om zich te onthullen!
Zalig de sterveling die dit doet,
de mensenzoon die daaraan vasthoudt!die waakt over de sabbat
dat hij die niet ontwijdt,
waakt over zijn hand
voor het doen van welk kwaad dan ook!
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Laat de zoon van de vreemdeling niet zeggen,
die zich aansloot bij de Ene niet zeggen:
scheiding makend scheidt de Ene mij af
van zijn gemeente!,
en laat de ontmande niet zeggen:
zie, ik ben een dorre boom!
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Want zo heeft gezegd de Ene:
aan de ontmanden
die mijn sabbatten zullen bewaren,
die gekozen hebben voor wat mij behaagt,en vasthouden aan mijn verbond,
aan hen zal ik geven in mijn huis,
binnen mijn muren,
een hand en een naam,
als groter goed dan zonen en dochters;
een eeuwige naam geef ik hem,
die niet zal worden weggemaaid.
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En de zonen van de vreemdeling
die zich hebben aangesloten bij de Ene
om in zijn eredienst te staan,
de naam van de Ene lief te hebben
en hem tot dienaars te zijn,al wie over de sabbat waakt
dat hij hem niet ontwijdt,
wie vasthouden aan mijn verbond,
doen komen zal ik hen
naar de berg van mijn heiligdom
en verheugen zal ik hen
in mijn huis van gebed;
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hun opgangsgaven en hun offers
zullen welgevallig zijn op mijn offersteen,ja, mijn huis
zal tot huis van gebed worden uitgeroepen
voor alle gemeenschappen!is de tijding van mijn Heer, de Ene,die Israëls verdrevenen bijeenbrengt:
bij wie al zijn bijeengebracht
zal ik nog meer bijeenbrengen!-

Gemeente zingt: Gezang 762: 1, 2, 5 en 6
Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 19 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
tijdens het optrekken naar Jeruzalem
dat hij komt door het
midden van Samaria en Galilea;
als hij zomaar een dorp binnenkomt
treden tien mannen, huidvraatlijders,
hem tegemoet,
die van verre blijven staan;
zij verheffen hun stem en zeggen:
Jezus, meester, ontferm je over ons!
Hij ziet hen aan en zegt tot hen:
trekt op en toont uzelf
aan de heiligdomsdienaars!
En het geschiedt als zij gáán
dat zij worden gereinigd.
Maar: één van hen ziet dat hij is geheeld
en keert terug,
met grote stem God verheerlijkend;
hij valt op het aanschijn neer
voor zijn voeten, hem dankende;
en híj is een Samaritaan geweest!
Maar ten antwoord zegt Jezus:
werden niet de tien gereinigd?de negen, waar zijn die?zijn er geen te vinden
die terugkeren en God verheerlijken
behalve deze eldersgeborene?
En hij zegt tot hem: sta op en trek verder,je geloof heeft je gered!
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Gemeente zingt: Gezang 339a

Orgel en Sopraan: Willem Vogel - “Laudate Dominum” (Psalm 117)
Laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi
2 quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas
Domini manet in saeculum.
Vertaling Psalm 117 (Naardense Bijbel)
1
2

Looft de Ene, alle volken,
wilt hem roemen,
alle naties!
Want over ons is geweldig
zijn vriendschap,
de trouw van de Ene is voor eeuwig!
Alleluia!

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Psalm 146a: 1, 4 en 5

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Week tegen
eenzaamheid en Vredeswerk
Orgel en Sopraan: Georg Friedrich Händel (1685-1759) Aria uit het oratorium ‘Samson’ HWV 57, 1741
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Let the bright seraphim in burning row,
Their loud uplifted angel trumpets blow,
Let the cherubic host, in tuneful choirs, touch their immortal harps
with golden wires.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 981
Zegen, beantwoord met:
(Elma zingt het nieuwe “Amen” een keer voor)

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium Es dur - BWV 552
Uit: Dritter Theil der Klavierübung – 1739

Voor dit nieuwe 'Amen' heb ik mij laten inspireren door de
architectuur van de Thomaskerk. Zoals het plafond zich van zo hoge
in één lijn uitstrekt naar de Avondmaalstafel, zo klimt en klinkt het
'Amen' omgekeerd terug naar boven, van een lage b tot de hoge d.
Het is hiermee het antwoord van de gemeente op de zegen die ook
weer van boven komt. In de laatste maat zit een klein 'huppeltje',
een knipoog naar de gebruikelijke inleidende woorden van Evert Jan
op de zegen. Met een 'huppeltje' verlaten wij de kerkzaal.
Op naar de koffie!
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

24 sep. : Thomaskerk gesloten. Oecumenisch Dienst voor de kerken
van Zuid in de Oud-Katholieke Kerk, 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

15 okt. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 10 SEPTEMBER 2017

Wijkdiaconie en (landelijk) jeugdwerk Prot. Kerk
Stichting "Cybersoek"
Offerblok

€
€
€

120,40
191,70
5,50

Agenda
Di. 19 sep. : Thomas Open Lunchconcert
Dostojevski kwartet
Charlotte Basalo Vazques, viool
Julia Kleinsmann, viool
Lisa Eggen, altviool
Emma Kroon, cello

12.30 uur

Wo. 20 sep.: Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 uur

Vr. 22 sep. : ThomasFilm: "Manchester by the sea"
uit 2016, regie Kenneth Lonergan

19.30 uur

Wo. 27 sep.: Geen Meelezen
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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