ORDE VAN DIENST

zondag 17 december 2017
3e Advent

Voorganger: Ds. Sytze de Vries
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jannie Verhage
Diaken van dienst: Jitske de Jong
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Improvisatie over bekende Adventsliederen
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 463: 1, 2 en 3
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: Gezang 463: 4 en 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: Gezang 463: 6, 7 en 8
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: (driemaal, na elke intentie)
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 35 (vertaling Sytze de Vries)
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Verheugen zal de woestijn zich, de dorre vlakte;
juichen zal de steppe en bloeien,
bloeien als een roos, juichend en jubelend.
Haar wordt de glorie van de Libanon gegeven,
de luister van de Karmel en de Sharoon.
Zij zullen zien de glorie van de ENE,
de luister van onze God.
Maak sterk de trillende handen,
maak krachtig de knikkende knieën.
Zeg tot de banghartigen:
‘wees sterk, heb geen angst!
Zie, uw God komt met zijn wraak,
met goddelijke vergelding,
hij komt en zal u bevrijden!
Dan worden blinden de ogen geopend,
doven de oren ontsloten.
Dan springt een verlamde op als een hert,
jubelt de mond van een stomme.
dan ontspringt water in de woestijn,
doorsnijden beken steppen.
Het dorre land wordt een waterpoel,
een dorstige bodem één en al bron.
Daar is dan een gebaande weg,
die weg wordt ‘heilige weg’ genoemd;
geen onreine gaat daarover,
hij is voor hen, zij zullen daar gaan!
Daar dwalen geen dwazen rond,
4

9

10

daar is geen leeuw,
daar komt geen enkel verscheurend dier.
Die zijn daar niet te vinden,
maar wel daar gaan de bevrijden!
Wie door de ENE zijn vrijgekocht
zij keren terug
en komen juichend in Sion aan,
met vreugde voor altijd op het hoofd.
Vreugde en vrolijkheid treden binnen,
verdriet en gezucht vluchten weg.

Gemeente zingt: Psalm 85: 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Matteüs 11: 2 - 11 (NBV)
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Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de
messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar
hem toe
met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een
ander verwachten?’
Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en
zien:
blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen
met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen,
doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws
bekendgemaakt.
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan
kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind?
Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging?
Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.
Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker,
zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.
Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.”
Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren
zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de
Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog
groter dan hij.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: “De blinde ziet zijn ogen uit” - uit “Het liefste lied
van overzee” van Sytze de Vries, no.13
Melodie: John Bacchus Dykes
(1823 - 1876)

2.

Het lover zingt, houdt open hof.
De aarde tintelt van Gods lof.
De vrede wordt voluit gevierd
door mens en dier.

3.

Dan is de nacht ons als de dag
want God woont bij ons. Zijn gezag
bestraalt ons met het volle licht
van zijn gezicht.
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4.

Hij komt! Zijn weg door de woestijn
gaat over rozen. Dit festijn
slaat bronnen in het dorre zand
van hogerhand.

5.

Dit is de dag dat wordt onthuld
hoe vrede heel de aarde vult.
Een regen van barmhartigheid
bevloeit de tijd.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Sociale Kruidenier
en Pastoraat
Orgelspel: Anonymus: “Rejoice in the Lord always”
uit: Mulliner book - c. 1560
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 466: 2, 3 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga G dur “Gigue”
BWV 577
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)
4e Advent
Doopdienst

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer
Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
31 dec. : ’s Ochtends Geen Dienst
Ds. E.J. de Wijer - Oudejaarsvesper

17.30 uur

7 jan. : Ds. E.J. de Wijer
14 jan. : Ds. M. Elbers
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 10 DECEMBER 2017

Dovenpastoraat en PKN Pastoraat
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€
€
€

212,60
202,00
4,00

Agenda
Zo. 17 dec. : Christmas Carols, Christ Church

17.00 uur

Wo. 20 dec. : Meelezen

14.00 uur

Repetitie Kerst Cantorij
Vr. 22 dec. : “How the light gets in”
Patrick Verheij zingt Leonard Cohen
Ds. Evert Jan de Wijer verbindt Cohens
teksten met bijbelse bronnen

19.30 uur
20.00 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 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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