ORDE VAN DIENST

zondag 18 juni 2017

Voorganger: Ds. Wouter Klouwen
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Thea van Zanten
Diaken van dienst: Jitske de Jong
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Opgang
Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Sonata VI d moll Choral mit Variationen "Vater unser im Himmelreich"
uit Sechs Sonaten für die Orgel opus 65 - 1844 - ‘45
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 100: 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 100: 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 100: 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
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Gemeente zingt: Gezang 150a

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
Eerste Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 16
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

En er was een mens uit de Farizeeën;
zijn naam was Nicodemus,
een leider van de Joden.
Deze kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem:
Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar,
want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God
niet met hem is.
Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het
Koninkrijk van God niet zien.
Nicodemus zei tegen Hem:
Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?
Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn
moeder ingaan en geboren worden?
Jezus antwoordde:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij
het Koninkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees;
en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet
opnieuw geboren worden.
De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar
u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat;
zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.
Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem:
Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
Jezus antwoordde en zei tegen hem:
Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet?
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u:
Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij
gezien hebben,
en toch neemt u Ons getuigenis niet aan.
Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft,
hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg?
En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de
hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen.
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,
zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,
opdat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft.
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.

Gemeente zingt: Gezang 834
Tweede Schriftlezing: Ezechiël 36: 22-28
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 351

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in Actie
Binnenlands Diaconaat en Pastoraat
Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy Sonata VI d moll - Finale
uit Sechs Sonaten für die Orgel opus 65 - 1844 - ‘45
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 704
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga C dur BWV 545
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

25 juni : Ds. A.A. van Berge
2 juli : Dhr. A. van Heusden
9 juli : Ds. E.J. de Wijer
16 juli : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 11 JUNI 2017

- Kerk in Actie Werelddiaconaat en Eredienst
- Stichting “Cybersoek”
Offerblok

€ 202,90
€ 212,60
€ 19,40

Agenda
Di.

20 juni : Thomas Open Lunchconcert
Eckhardt & Tratch
Marina Eckhardt, mandoline
Svetlana Tratch, mandoline

12.30 uur

Wo. 21 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 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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