ORDE VAN DIENST

zondag 3 juni 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Allegro uit Concerto in a moll BWV 593
(naar Vivaldi)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 27: 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 27: 6
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 27: 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 113: 1 en 2
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 1 - 17 (Naardense Bijbel)
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Dan zegent God
Noach en zijn zonen;
hij zegt tot hen: draagt vrucht,
weest overvloedig
en vervult het aardland!vreze voor u en schrik voor u
moge er zijn
over alle leven van het aardland en
over alle gevogelte van de hemel;
bij al wat kruipt over de grond
en bij alle vissen der zee:
in handen zijn ze u gegeven;
al wat er rondkruipt en leeft
zal er voor u zijn als eten;
evenals het groene kruid
heb ik u dat alles gegeven;
echter: vlees
met zijn ziel, zijn bloed,
zult ge niet eten;
ec ht, uw bloed zal ik
voor uw zielen opeisen,
uit de hand van alle leven
eis ik het,en uit de hand van de mens:
uit de hand van eens mans broeder
eis ik de ziel van de mens op;
vergiet iemand het bloed
van de mens,
door de mens
zal zijn bloed worden vergoten;
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want naar het beeld van God
heeft hij de mens gemaakt;
gij dus: draagt vrucht en wordt overvloedig!verbreidt u over het aardland
en wordt overvloedig daarop!
Dan zegt God tot Noach
en tot zijn zonen met hem,- hij zegt:
ik,
hier ben ik, ik breng tot stand:
een verbond van mij met u,en met uw zaad na u;
met alle levende ziel die met u is,
met het gevogelte, met het vee en
met alle wildleven van het land met u
uit het geheel van wie
zijn weggetrokken uit de ark,
voor alle leven van het aardland;
gestand doen zal ik mijn verbond met u,
niet nogmaals zal alle vlees
worden weggemaaid
door de wateren van de vloed,niet nogmaals geschiede er zo’n vloed
om het aardland te verderven!
Dan zegt God:
dit is het teken van het verbond dat ik geef
tussen mij en u
en alle levende ziel die met u is,voor generaties van eeuwig:
mijn boog
heb ik gegeven in de wolken:
zij zal worden tot teken van verbond
tussen mij en het aardland;
het zal geschieden:
als ik wolken welf over het aardland,en de boog in de wolken zich heeft laten zien,zal ik gedenken mijn verbond
tussen u en mij
en alle levende ziel, in alle vlees:
niet nogmaals zal het water
worden tot een vloed
om te verderven alle vlees;
zal de boog daar wezen in de wolken,
aanzien zal ik haar
4

17

om te gedenken het verbond voor eeuwig
tussen God en alle levende ziel
en alle vlees op het aardland!
Dan zegt God tot Noach:
dit is het teken van het verbond dat ik
tot stand heb gebracht
tussen mij
en alle vlees op het aardland!

Gemeente zingt: Gezang 603
Tweede Schriftlezing: Genesis 9: 18 - 29 (Naardense Bijbel)
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De zonen van Noach
die uit de ark wegtrekken, dat worden:
Sem, Cham en Jafet.
Cham,
hij is de vader van Kanaän.
Een drietal zijn dezen, de zonen van Noach,
en van dezen uit
is heel het aardland overspreid.
Dan maakt Noach als man
van de grond een begin:
hij plant een wijngaard.
Hij drinkt van de wijn en wordt dronken;
hij ontbloot zich binnen in zijn tent.
Dan ziet
Cham, de vader van Kanaän,
de naaktheid van zijn vader aan,
en meldt die aan zijn twee broers buiten.
Sem neemt, met Jafet, de mantel,
en legt die op de schouders van hen tweeën;
ze lopen achteruit
en dekken
de naaktheid van hun vader toe;
met hun aanschijn naar achteren gericht
hebben ze de naaktheid van hun vader
niet gezien.
Noach wordt wakker uit zijn wijnroes
en komt te weten
wat zijn jongste zoon aan hem heeft gedaan.
En hij zegt: vervloekt is Kanaän!dienaar van dienaren worde hij
voor zijn broeders!
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En hij zegt:
gezegend de Ene, de God van Sem;
worde Kanaän dienstknecht voor hem!uitbreiding geve God aan Jafet,- uitbreiding,
wonen moge hij in de tenten van Sem,en worde Kanaän dienstknecht voor hem!
Noach leeft na de vloed
driehonderd jaar en
vijftig jaar.
Zo wordt het geheel van Noachs dagen
negenhonderd jaar en
vijftig jaar;
dan sterft hij.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 977: 1, 2, 3 en 4
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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 Wijkdiaconie en
Kerk als plaats van stilte
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - “Wo soll ich fliehen hin”
BWV 646
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 767: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga G dur BWV 550
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
10 juni :

Ds. I. Otten (Vleuten)

17 juni :

Ds. R.J. van Zwieten

(aanvang 10.30 uur)
Boekentafel

24 juni : Ds. C. van den Broeke
1 juli

:

Ds. A. van Ligten

COLLECTEOPBRENGSTEN 27 MEI 2018

Wijkdiaconie en Pastoraat
Offerblok

€ 378,80
€ 26,00

Agenda
Wo. 6 juni :

Geen Meelezen

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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