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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Improvisatie over Psalm 84
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 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 84: 4
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 868: 1, 2, 4 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Job 1 (Naardense Bijbel)
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Er was eens een man
in het land Oets, Job genaamd,
en die man was
volmaakt en oprecht,
godvrezend en wars van kwaad.
Hem worden geboren
zeven zonen en drie dochters,
en zijn bezit beloopt
zevenduizend stuks kleinvee,
en drieduizend kamelen,
vijfhonderd span rundvee
en vijfhonderd ezelinnen,
en zeer veel dienstvolk;
zo wordt die man
groter dan alle zonen van het oosten.
Rondgaand richtten zijn zonen
een feestdronk aan,
in ieders huis op zijn dag;
dan zonden zij bericht
en riepen zij hun drie zusters op
om bij hen te eten en te drinken.
En het was zo:
wanneer de dagen van de feestdronk
waren omgegaan
zond Job bericht en heiligde hij hen:
in de ochtend rechtte hij zijn schouders
en deed opgangsgaven opgaan
naar hun aller getal,
want, zei Job,
misschien hebben mijn zonen gezondigd
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en in hun hart God vaarwel gezegend!
Zo deed Job al die dagen.
Het geschiedt op een dag
dat de zonen van God zich komen
opstellen voor de Ene;
onder hen komt ook de satan aan.
De Ene zegt tot de satan:
waar kom jij vandaan?,
en de satan antwoordt de Ene en zegt:
van een zwerftocht over de aarde,
van heen-en-weergaan daarover!
De Ene zegt tot de satan:
heb je je hart wel gezet op mijn dienaar Job?want er is niemand als hij op de aarde,
een man die volmaakt en oprecht is,
godvrezend en wars van kwaad!
De satan antwoordt de Ene en zegt:
is het ‘om niet’
dat Job godvrezend is?heb je niet zelf een omtuining gemaakt
om hem,
om zijn huis en om al het zijne rondom?het werk van zijn handen heb je gezegend
en zijn bezit is in menigte uitgebroken
over de aarde!strek daarentegen je hand toch eens uit
en tast al het zijne aan:
of hij je dan niet in je gezicht
vaarwel zal zegenen!
Dan zegt de Ene tot de satan:
ziehier, al het zijne is in je hand;
alleen naar hemzelf
mag je je hand niet uitstrekken!
Dan gaat de satan weg
van het aanschijn van de Ene.
Het geschiedt op een dag:
terwijl zijn zonen en dochters eten
en wijn drinken
in het huis van hun eerstgeboren broer,
komt er een bode aan bij Job en zegt:
de runderen waren aan het ploegen
en de ezelinnen weidden
een handbreedte naast hen,
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toen viel Sjeva binnen en nam ze mee;
en de jongens hebben ze geslagen
met de bek van het zwaard;
ik ben ontsnapt, alleen ik in mijn eentje,
om u dit te melden!
Terwijl deze nog spreekt
komt de volgende al aan en zegt:
vuur van God
is uit de hemel gevallen,
brandde bij de schapen en de jongens
en heeft hen verteerd;
ik ben ontsnapt, alleen ik in mijn eentje,
om u dit te melden!
Terwijl deze nog spreekt
komt de volgende al aan en zegt:
Kasdiem
stelden drie kopgroepen samen,
verspreidden zich over de kamelen
en namen ze mee;
en de jongens hebben ze geslagen
met de bek van het zwaard;
ik ben ontsnapt, alleen ik in mijn eentje,
om u dit te melden!
Terwijl deze nog spreekt
komt de volgende al aan en zegt:
uw zonen en uw dochters aten
en dronken wijn
in het huis van hun eerstgeboren broer,
en zie, een grote stormwind
kwam van de overzij van de woestijn
en greep het huis bij de vier hoeken;
het viel op de jongelui en zij stierven;
ik ben ontsnapt, alleen ik in mijn eentje
om u dit te melden!
Job staat op, scheurt zijn overkleed in
en scheert zijn hoofdhaar af;
hij valt ter aarde en onderwerpt zich.
Hij zegt:
naakt trok ik weg
uit de schoot van mijn moeder
en naakt keer ik daarheen terug;
de Ene heeft gegeven,
de Ene heeft genomen,
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de naam van de Ene zij gezegend!
In dit alles zondigde Job niet
en schreef hij God niets ongerijmds toe.

Gemeente zingt: Psalm 1
Tweede Schriftlezing: Job 2 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt op een dag
dat de zonen van God zich komen
opstellen voor de Ene;
onder hen komt ook de satan aan
om zich op te stellen voor de Ene.
De Ene zegt tot de satan:
waar kom jij vandaan?,
en de satan antwoordt de Ene en zegt:
van een zwerftocht over de aarde,
van heen-en-weergaan over haar!
De Ene zegt tot de satan:
heb je je hart wel gezet op mijn dienaar Job?,
want zijns gelijke is er niet op de aarde,
een man die volmaakt en oprecht is,
godvrezend en wars van het kwaad!terwijl hij nog steeds vasthoudt
aan zijn volmaaktheid
zet jij mij tegen hem op
om hem zonder reden te verslinden!
De satan antwoordt de Ene en zegt:
de huid is nader dan het hemd!al wat iemand heeft
zal hij geven voor lijf-en-ziel!strek daarentegen je hand toch eens uit
en tast zijn gebeente aan en zijn vlees:
of hij je dan niet
in je gezicht vaarwel zal zegenen!
Dan zegt de Ene tot de satan:
ziehier, hij is in je hand;
alleen, over zijn leven moet je waken!
Dan gaat de satan weg
van het aanschijn van de Ene,en slaat hij Job met boze zweren,
vanaf de holte van zijn voet
tot aan zijn schedel.
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Hij neemt zich een scherf
om zich daarmee te krabben,terwijl hij neerzit midden in de as.
Zijn vrouw zegt tot hem:
houd je nog vast aan je volmaaktheid?zegen God vaarwel en sterf!
Maar hij zegt tot haar:
naar de praat van
de eerstbeste der zottinnen praat ook jij!het goede
aanvaarden we van God
en het kwade aanvaarden we niet?
In dit alles zondigde Job niet met zijn lippen.
Dan horen
drie metgezellen van Job
van al dit kwaad dat over hem gekomen is;
zij komen ieder uit zijn woonplaats:
Elifaz de Temaniet, Bildad de Sjoechiet
en Tsofar de Naämatiet;
zij komen samen overeen
om bij hem te komen hoofdschudden
en hem te troosten!
Zij heffen hun ogen van verre op
en herkennen hem niet;
zij verheffen hun stem en wenen;
ze scheuren ieder zijn overkleed
en strooien stof op hun hoofden ten hemel.
Ze zitten bij hem neer op de aarde,zeven dagen en zeven nachten,
en geen die een woord tot hem spreekt,
want ze hebben gezien
dat de pijn zeer groot is.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 942

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Stichting Present en Kosten activiteiten kerkenraad
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) - Adagio
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 993
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastiaan Bach – Fuga C dur
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
15 juli

:

22 juli

: Ds. E.J. de Wijer

29 juli

:

5 aug. :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer
Mw. Drs. A. Boissevain
Ds. E.J. de Wijer

10.00 uur
Gemeenschappelijke Dienst in
de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3,
De Thomaskerk is gesloten.

COLLECTEOPBRENGSTEN 1 JULI 2018

Wijkdiaconie en Onderhoud kerkgebouw
Offerblok

€ 363,35
€ 19,00

Agenda
Wo. 11 juli : Meelezen

14.00 uur

Zomer ThomasThee

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).
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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