ORDE VAN DIENST

zondag 22 april 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Anthoni van Noordt (c. 1619-1675) Fantasia ex d
Uit: het Tabulatuurboeck van Psalmen en
Fantasyen, 1659
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2
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 33: 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 33: 8
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: Gezang 619: 1, 4, 5 en 6
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 4: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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De mens
heeft Eva, zijn vrouw, bekend;
zij wordt zwanger en baart Kaïn,verworvene!
Ze zegt:
verworven heb ik een man, bij de Ene!
Zij voegt toe en baart
zijn broeder Abel,- ijlheid;
Abel wordt herder over wolvee,
Kaïn
is dienaar van de grond geworden.
Het geschiedt na verloop van dagen:
Kaïn doet komen van de vrucht
van de grond
een broodgift aan de Ene.
Abel, ook hij heeft doen komen:
van de eerstelingen van zijn wolvee
en van hun vet;
de Ene slaat acht
op Abel en zijn broodgift.
Op Kaïn en zijn broodgift
heeft hij geen acht geslagen;
dat brandt hevig in Kaïn
en zijn aanschijnstrekken vervallen.
Dan zegt de Ene tot Kaïn:
waarom is het in jou zo ontbrand en
waarom
zijn je aanschijnstrekken vervallen?-
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is er niet als je goed doet verheffing?en als je niet goed doet
ligt zonde voor de deur op de loer;
op jou is zijn hartstocht gericht,
en jij, jij moet over hem heersen!
Dan zegt Kaïn tot Abel, zijn broer:………
En het geschiedt: als zij op het veld zijn
staat Kaïn op tegen Abel, zijn broer,
en vermoordt hem.
Dan zegt de Ene tot Kaïn:
waar is Abel, je broer?hij zegt: mij onbekend,ben ík mijns broeders hoeder?
Hij zegt: wát heb je gedaan!een stem!- stromen bloed van je broeder
schreeuwen mij toe
van de grond!nu dan, vervloekt jij,
weg van de grond
die haar mond moest opensperren
om de stromen bloed van je broeder
op te nemen uit jouw hand;
wanneer je de grond dient
zal ze haar kracht niet toevoegen aan jou;
dolend en dwalend zul je wezen
op het aardland!
Dan zegt Kaïn tot de Ene:
te groot is mijn misdaad om te dragen:
zie, ge hebt mij verjaagd vandaag
van op het aanschijn
van de grond
en voor uw aanschijn moet ik mij verbergen;
ik ben dolend en dwalend geworden
op het aardland,
het zal zo worden:
wie mij vindt zal mij vermoorden!

Gemeente zingt: Gezang 828
Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 25 (Naardense Bijbel)
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Wanneer ze dan
het morgenmaal gehouden hebben
zegt Jezus tot Simon Petrus:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief,
méér dan zij?
Hij zegt tot hem: ja Heer,
ú weet dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!
Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief?en hij zegt tot hem: já Heer,
ú weet dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem:
wees herder over mijn schaapjes!
Ten derden male zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend?
Petrus wordt bedroefd, omdat hij
ten derden male tot hem zegt
‘ben je mijn vriend?’,
en hij zegt tot hem: Heer,
ú weet alles,
ú kent mij als uw vriend!
Jezus zegt tot hem:
weid mijn schaapjes!amen, amen, zeg ik jou:
toen je jonger was omgordde je jezelf
en heb je gewandeld waar je wilde;
maar wanneer je oud wordt
zul je je handen uitstrekken
en een ander zal je gorden en
brengen waar je niet wilt!
Maar daarmee zegt hij in tekentaal
met wat voor dood
hij God verheerlijken zal.
Als hij dat gezegd heeft
zegt hij tot hem: volg mij!
Als Petrus zich omkeert
kijkt hij ertegenaan dat de leerling
welke Jezus (het meest) heeft liefgehad
(hem) volgt,hij die ook bij de maaltijd
tegen zijn borst aan viel en zei
‘heer, wie is het die u prijsgeeft?’
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Als hij hém dan ziet
zegt Petrus tot Jezus:
Heer, maar wat zal híj?
Jezus zegt tot hem:
indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jou?- jíj: volg mij!
Dit woord dan trekt uit
naar de broeders-en-zusters
dat die leerling niet sterft;maar Jezus zegt niet tot hem
dat hij niet sterft,
nee,
‘indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jóu?’
Híj is de leerling
die van deze dingen getuigt
en deze dingen heeft beschreven,
en we weten dat zijn getuigenis waar is.
Maar er zijn nog vele andere dingen
die Jezus heeft gedaan;
als die één voor één beschreven worden
zal, naar ik meen, de wereld zelf
geen ruimte hebben
voor de volgeschreven boeken.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 991
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Drugspastoraat en
Eredienst
Orgelspel: Paul Hindemith (1895-1963) - “Ruhig bewegt”
Uit: Sonata II für Orgel, 1937
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 650
Zegen, beantwoord met:

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

7

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
29 apr. :
6 mei :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. A. van Nieuwpoort
Ds. A.A. van Berge

10 mei :

Ds. E.J. de Wijer

10.00 uur
Hemelvaartsdienst in het Beatrixpark
Nadere informatie volgt

13 mei :

Ds. R.J. van Zwieten

20 mei :

Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren - Schrift & Tafel

COLLECTEOPBRENGSTEN 15 APRIL 2018

Wijkdiaconie en Pastoraat bij huwelijken
Offerblok

€ 229,75
€ 16,20

Agenda
Wo. 25 apr. : Geen Meelezen
Do. 26 apr. : Tiener Thomas

18.00 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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