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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 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 280: 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 280: 6 en 7
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: Psalm 106: 1, 8 en 21
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 32: 1 - 20 (werkvertaling)
1

2

3

5

Toen het volk zag dat Mozes talmde om af te dalen van de berg
verzamelde het volk zich bij Aäron
en zij zeiden tot hem:
‘Maak voor ons goden die voor ons uit gaan
voor ons aangezicht.
Want die Mozes,
die man die ons heeft doen opgaan uit het land Egypte,
wij weten niet wat er van hem is geworden.’
En Aäron zei tot hen:
‘Ruk de gouden oorringen af
die zijn in de oren van jullie vrouwen, van jullie zonen
en van jullie dochters
en doe die tot mij komen.’
En ze rukten ze af, heel het volk,
de gouden ringen die in hun oren waren,
en ze deden ze tot Aäron komen.
Hij nam ze uit hun hand
en hij vormde ze met een stift.
Hij maakte ze tot een gegoten (stier)kalf
en ze zeiden:
‘Deze zijn jouw goden, Israel,
die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.’
Toen Aäron [dat] zag, bouwde hij een altaar voor zijn
aangezicht.
Aäron riep en zei:
‘Morgen is er een feest voor JHWH!’
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Zij stonden de volgende morgen vroeg op
en ze deden brandoffers opgaan,
en ze brachten dankoffers.
Het volk zat neer om te eten en te drinken
en ze stonden op om vreugde te bedrijven.
JHWH sprak tot Mozes:
‘Ga, daal af, want jouw volk heeft het verbruid/kapotgemaakt
[het volk] dat jij hebt doen opgaan uit het land Egypte.
Ze zijn haastig afgeweken van de weg
die ik hun opgedragen had.
Ze hebben voor zichzelf een gegoten (stier)kalf gemaakt
en ze bogen zich daarvoor neer en ze brachten er offers aan
en ze zeiden:
“Deze zijn jouw goden, Israël
die jou hebben doen opgaan uit het land Egypte.”
JHWH sprak tot Mozes:
‘Gezien heb ik dit volk
en zie, een halsstarrig volk is het.
Daarom, laat mij begaan,
en mijn toorn zal ontbranden tegen hen
en ik zal ze verteren
en ik zal jou maken tot een groot volk.’
Toen maakte Mozes het aangezicht van JHWH, zijn god, zacht
Hij zei:
‘Waarom, Heer, zou uw toorn tegen uw volk ontbranden,
dat Gij hebt uitgeleid uit het land Egypte
met grote kracht en sterke hand?
Waarom zou Egypte zeggen:
“In een boze bui heeft hij hen uitgeleid
om hen te doden in de bergen,
om hen tot een einde te brengen,
weg van het aangezicht van de aardbodem?”
Keer om van uw brandende toorn,
heb toch berouw van het kwaad jegens uw volk.
Gedenk Abraham, Izaäk en Israël uw knecht
voor wie Gij bij Uzelf gezworen hebt
tot wie Gij gesproken hebt:
“Ik zal jullie nageslacht talrijk maken
als de sterren van de hemel
en heel dit land waarvan ik heb gesproken
zal ik aan jullie nageslacht geven
en zij zullen het beërven voor altijd.”’

4

14

Toen kreeg JHWH berouw van het kwaad
dat hij gezegd had te zullen doen aan zijn volk.
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Mozes wendde zich en daalde af van de berg
met twee tafelen van het getuigenis in zijn hand.
De tafelen waren beschreven op hun twee zijden.
Op deze zijde en op de andere zijde waren zij beschreven.
De tafelen, zij waren de werken van God.
En het handschrift: dat was het handschrift van God,
gegrift in de tafelen.

17

19

20

Toen hoorde Jozua het geluid van het volk met zijn gejuich
en hij zei tot Mozes:
‘Het geluid van strijd is in het kamp!’
Maar hij zei:
‘Er is geen geluid van overwinningsgezang
en er is geen geluid van nederlaag-gezang
maar [alleen] geluid van zingen hoor ik.’
En het geschiedde toen hij het kamp genaderd was
dat hij het stierkalf zag en de reidansen.
De toorn van Mozes ontbrandde
en hij wierp de tafelen uit zijn handen
en hij verbrijzelde die onder aan de berg.
Hij nam het stierkalf dat zij gemaakt hadden
en hij verbrandde het met vuur
en hij vermaalde het totdat het stof was.
Hij strooide het uit over het aangezicht van de wateren
en hij liet het de zonen van Israël drinken.

Gemeente zingt: Gezang 654: 1, 2 en 4
Tweede Schriftlezing: Kolossenzen 2 : 4 – 10 (werkvertaling)
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Dit zeg ik,
opdat niemand u met aannemelijke redeneringen
omver zal redeneren.
Want al ben ik naar het vlees afwezig
maar naar de geest ben ik bij u,
verheugd ben ik,
wanneer ik de orde zie die bij u heerst
en de vastheid van uw vertrouwen in Christus.
Daar gij Christus Jezus, de Heer, hebt aanvaard,
wandelt dan in Hem
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geworteld en opgebouwd in Hem,
bevestigd in het vertrouwen
zoals gij onderwezen zijt,
overvloeiend van dankzegging.
Ziet toe, dat er niet iemand zal zijn
die u méévoert in zijn filosofie en leeg bedrog
volgens de overlevering van mensen
volgens de elementen van de wereld
en niet volgens Christus.
Want in Hem woont al de goddelijke volheid lichamelijk
en daarom hebt ook gij de volheid ontvangen
in Hem,
die het hoofd is van alle beginsel en macht.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 526
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Wijkdiaconie en Crisispastoraat
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang: 605
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
21 jan. : Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)
Bevestiging en afscheid ambtsdragers

28 jan. : Ds. E.J. de Wijer
04 feb. : Ds. W. Klouwen
11 feb. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 7 JANUARI 2017

Social Start en Onderhoud kerkgebouw
Offerblok

€
€

379,95
5,20

Agenda
Wo. 17 jan. : 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 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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