ORDE VAN DIENST

zondag 12 november 2017

Voorganger: Ds. Joep de Valk
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jannie Verhage
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) Psalm 23
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 848: 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 848: 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 848: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Stilte en gebed om ontferming
Gemeente zingt:
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Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 487 (Liedboek voor de Kerken 1973)

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
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Schriftlezing: Markus 1: 4 - 6 en 9 - 13 (NBV)
Dit gebeurde toen Johannes de Doper
naar de woestijn ging en de mensen opriep
zich te laten dopen en tot inkeer te komen,
om zo vergeving van zonden te verkrijgen.
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem
stroomden toe en lieten zich door hem dopen
in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.
Johannes droeg een ruwe mantel
van kameelhaar met een leren gordel;
hij leefde van sprinkhanen en wilde honing.
In die tijd kwam Jezus vanuit Nazaret,
dat in Galilea ligt, naar de Jordaan
om zich door Johannes te laten dopen.
Op het moment dat hij uit het water omhoogkwam,
zag hij de hemel openscheuren
en de Geest als een duif op zich neerdalen,
en er klonk een stem uit de hemel:
‘Jij bent mijn geliefde zoon,
in jou vind ik vreugde.’
Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in.
Veertig dagen bleef hij in de woestijn,
waar hij door Satan op de proef werd gesteld.
Hij leefde er te midden van de wilde dieren,
en engelen zorgden voor hem.
Het verstaan van onszelf is iets van een andere categorie. Het is een
moment van openbaring. Het wordt ons gegeven in een ervaring
waarin wij onszelf te boven gaan en gaan zien waartoe ons leven is,
wat de bestemming ervan is. Op het moment dat wij dat gaan zien,
krijgt ons bestaan in onze eigen beleving pas werkelijk kwaliteit van
leven.
uit Goddeeltje Geest, Foeke Knoppers
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Gemeente zingt: Gezang 339a

Gemeente zingt: Gezang: 827: 1, 2 en 3

VERKONDIGING
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Sicilienne” uit fluitsonata BWV 1031
voor orgel bewerkt door Louis Vierne

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en Eredienst
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1897) “O Gott, du frommer Gott”
uit Elf Choralvorspiele, opus posth. 122 (1896)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed
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“Aramees” Onze Vader
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef u een naam
opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel uw licht in mij - maak het nuttig
Vestig uw rijk van eenheid nu,
uw enige verlangen handelt dan
samen met het onze.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben
aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen
kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit u wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.Gebed des Heren
Slotlied (staande): Iona 40: 1, 2 en 3 „Wil je opstaan en mij volgen“
Afscheid en zegen
Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
beantwoord met:
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Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Fuga g moll bwv 542
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

19 nov.: Ds. R.J. van Zwieten
26 nov.: Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e Advent

3 dec.: Ds. C. van den Broeke

2e Advent
Schrift & Tafel

10 dec. : Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 6 NOVEMBER 2017

Wijkdiaconie en Kerk in Actie / zending
Offerblok

€
€

319,25
4,50

Agenda
Di. 14 nov. : Thomas Open Lunchconcert
Duo Rosemont
Elly van Munster, gitaar
Hilde van Ruymbeke, zang

12.30 uur

Wo. 15 nov.: 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).
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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