ORDE VAN DIENST

zondag 15 juli 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Vivace (uit Sonate VI, G dur, BWV 530)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 8: 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 8: 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 8: 6
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 213: 1, 2 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Job 10 (Naardense Bijbel)
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Gaan walgen is mijn ziel
van mijn leven,
ik zal op hem loslaten mijn klacht,en spreken
in de bitterheid van mijn ziel.
Ik zal tot God zeggen:
maak mij niet tot boosdoener,doe mij weten
waarover ge met mij twist!
Doet het u goed dat ge verdrukt,
dat ge de moeite
van uw handpalmen verwerpt,en over het beraad van boosdoeners
licht laat schijnen?
Hebt ge ogen van mensenvlees?als ge ziet zoals een sterveling ziet!
Zijn als de dagen van een sterveling
uw dagen,of uw jaren
als de dagen van een vent?,
dat ge zoekt naar ongerechtigheid bij mij,en naar zonde bij mij vráágt,
ofschoon ge weet
dat ik geen boosdoener ben,maar niemand die uit uw hand kan redden!
Uw handen hebben mij gewrocht,
mij gemaakt,daarna bent u omgedraaid,
en verslindt u mij!
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Gedenk toch dat ge
als van leem mij hebt gemaakt,en tot stof mij doet terugkeren!
Hebt ge niet als de melk
mij in het vat gegoten,als de meikaas
mij laten stremmen?met vel en vlees mij bekleed,en met beenderen en pezen
mij doorweven!
Leven en vriendschap
hebt ge mij geschonken,uw opzicht heeft mijn geest bewaakt.
Dit alles hebt ge laten schuilen in uw hart,maar ik weet
dat dit alles bij u is:
als ik heb gezondigd, zult gij mij bewaken,voor een onrecht van mij
zult ge mij niet onschuldig verklaren!
Als ik de boosdoener ben,
wee mij!,
ben ik gerechtvaardigd,
toch hef ik mijn hoofd niet op,verzadigd van smaad, en ziende mijn ellende.
Verhef ik mij,
als de luipaard maakt ge jacht op mij,ge keert terug,
betoont uw wondermacht aan mij;
ge vernieuwt uw getuigen tegen mij,
vermeerdert uw wrevel jegens mij,zet steeds verse strijdscharen op mij in!
Waarom hebt ge mij
uit de baarmoeder uitgeleid?was ik maar omgekomen,
had maar geen oog mij gezien!
Als wie er nooit is geweest was ik dan nu,zó uit de moederschoot was ik
naar het graf toe gevoerd, betreurd en wel.
Is het niet maar een béétje,
de dagen van mijn bestaan?zit niet zo op me,
dan word ik weer vrolijk, een beetje,
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voordat ik heenga en niet terugkeer,naar een land van duisternis
en schaduw des doods,
een land van altijd donker, zo lichtloos als
een schaduw des doods, zonder enige orde,en waar het licht schijnt als lichtloosheid.

Gemeente zingt: Gezang 851: 1, 2, 3, 4 en 5
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 851: 6, 7, 8, 9 en 10
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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
Tienerwerk
Orgelspel: Max Reger (1873-1916) Seelenbrautigam (uit opus 67a/79)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Psalm 107: 1, 2 en 15
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) - Fuga in C dur
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
22 juli

: Ds. E.J. de Wijer

29 juli

: Mw. Drs. A. Boissevain

(aanvang 10.30 uur)

5 aug. : Ds. E.J. de Wijer

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

12 aug. : Mw. Drs. H. van Dorssen 10.00 uur
Gemeenschappelijke Dienst in
de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3,
De Thomaskerk is gesloten.
COLLECTEOPBRENGSTEN 8 JULI 2018

Stichting Present en Kosten activiteiten kerkenraad
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€ 271,75
€ 302,30
€ 27,00

Agenda
Wo. 18 juli : 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 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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