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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante F-Dur
“für eine Walze in eine kleine Orgel” (KV 616)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 98: 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 98: 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 98: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
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Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
Gemeente zingt: Gezang 871

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

Eerste Schriftlezing: Matteüs 5: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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Maar als hij die scharen ziet
klimt hij op naar de berg;
als hij gaat zitten
komen zijn leerlingen tot hem.
Hij opent zijn mond
en is hen gaan onderrichten, zeggend:
zalig wie arm zijn aan de geestesadem* (Ps. 34,19),
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
zalig wie treuren,
omdat hun troost zal worden toegeroepen;
zalig de zachtmoedigen,
omdat zij de aarde zullen beërven;
zalig wie hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid,
omdat zij zullen worden verzadigd;
zalig de ontfermers,
omdat zij ontferming zullen ervaren,
zalig de reinen van hart,
omdat zij God zullen zien;
zalig wie vrede stichten,
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omdat zij zullen worden uitgeroepen tot
zonen van God;
zalig wie worden vervolgd
vanwege gerechtigheid,
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
zalig zijt ge
wanneer ze u zullen beschimpen
en vervolgen en
al wat boos is zullen zeggen,
tegen u vals getuigend vanwege mij;

Gemeente zingt: Gezang 321: 1, 2, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Matteüs 13: 44 - 52 (Naardense Bijbel)
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Het koninkrijk der hemelen
lijkt op een schat, verborgen in de akker;
een mens vindt die en verbergt hem;
door de vreugde daarover gaat hij terug,
verkoopt al wat hij heeft
en koopt die akker!
Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een koopman
op zoek naar schone parels;
als hij één heel kostbare parel vindt,
gaat hij heen,
en als hij alles verkocht heeft
wat hij had, koopt hij hem!
Wéér waar het koninkrijk der hemelen
op lijkt: een sleepnet,
in de zee geworpen, en dat
van elke soort bijeenbrengt;
wanneer het vol is halen ze het
omhoog, de oever op; ze gaan zitten
en lezen de goede (vissen) bijeen in vaten
maar de rotte werpen ze naar buiten;
zó zal het zijn in de voleinding
van deze wereldtijd: de engelen
zullen uittrekken
en de bozen afzonderen
uit het midden der rechtvaardigen,
en zullen hen werpen in de vuuroven;
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daar zal het geween zijn
en het knarsen van de tanden!verstaat gij dit alles?
Zij zeggen tot hem: ja!
Hij zegt tot hen: daarom lijkt
iedere schriftgeleerde die leerling is geworden
inzake het koninkrijk der hemelen
op een mens, een huiseigenaar,
die uit zijn schatkamer
nieuwe en oude dingen naar buiten werpt!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Psalm 23d

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor
Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Eredienst: verwarming
Piano: Robert Schumann (1810-1856) Delen uit Kinderszenen
(Uit Opus nr. 15) - 1838
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 991
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata und Fuga d moll - BWV 565
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

22 okt. : Ds. J. van Rijn
29 okt. : Mevrouw A. Knol, stagiaire
5 nov. : Ds. A. van Ligten
12 nov. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 8 OKTOBER 2017

Kuria en Jeugdwerk
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€
€
€

147,45
186,05
18,00

Agenda
Di. 17 okt.:

Thomas Open Lunchconcert
Delta Piano trio
Irene Enzlin, cello
Vera Kooper, piano
Gerard Spronk, viool

12.30 uur

Wo. 18 okt.: Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 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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