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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) "Dies sind die heilgen zehen Gebot" - BWV 678
à 2 Clav. et Ped. Canto fermo in Canone
uit: Dritter Teil der Klavierübung - 1739
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 66: 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 66: 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 66: 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: Gezang 868: 1, 2 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 41: 17 - 20 (Naardense Bijbel)
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De verdrukten en de armen
zoeken naar water, maar nee:
hun tong is versmacht van dorst,ik, de Ene, zal hen verhoren,
ik, Israëls God, zal hen niet verlaten.
Ik zal op kale hoogten rivieren openleggen,
waterwellen onderin kloven;
ik maak de woestijn tot een meer vol water,
het droogste land vol weteringen.
Ik geef in de woestijn de ceder de ruimte,
de acacia,
de mirte en de olieboom,ik zet in de steppe neer
de cipres, de plataan en
de dennenboom samen.
Opdat zij zullen zien, beseffen,
opmerken en begrijpen samen
dat de hand van de Ene dit heeft gedaan,Israëls Heilige het heeft geschapen.

Gemeente zingt: Gezang 659: 1, 2, 3 en 6
Tweede Schriftlezing: Johannes 16: 16 - 30 (Naardense Bijbel)
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Nog maar een korte tijd
en gij aanschouwt mij niet meer,
en wéér een korte tijd
en ge zult me zien!
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Dan zeggen van zijn leerlingen er
enkelen tot elkaar:
wat is dit wat hij tot ons zegt?‘nog maar een korte tijd
en ge aanschouwt mij niet
en wéér een korte tijd
en ge zult me zien!’
en ‘ik ga heen, tot de Vader’!
Dus hebben ze gezegd:
wat is dat wat hij zegt
over die korte tijd?we weten niet waarover hij spreekt!
Jezus bemerkt
dat zij hem iets hebben willen vragen,
en hij zegt tot hen:
ge zijt met elkaar aan het zoeken
daarover dat ik zei
‘nog maar een korte tijd
en ge aanschouwt me niet,
en wéér een korte tijd
en ge zult me zien’?
Amen, amen, zeg ik u,
dat ge wenen zult en weeklagen
en de wéreld zich zal verheugen!gíj zult worden bedroefd,
maar uw droefheid zal tot vreugde worden;
de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd
omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht
denkt zij niet meer aan de verdrukking,
vanwege de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht;
ook gíj zijt nú bedroefd,
maar ik zal u weerzien
en uw hart zal zich verheugen;
en uw vreugde neemt niemand u af!
Op díe dag zult ge mij niets
meer hoeven vragen;
amen, amen, zeg ik u:
wat ge de Vader ook bidt, in mijn naam,
hij zal het u geven!
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Tot nu toe hebt ge nooit om iets gebeden
in mijn naam;
bidt en ge zult het ontvangen,
zodat uw vreugde volkomen wordt.
Dit alles heb ik tot u gesproken
in beelden;
er komt een uur dat ik niet meer
in beelden tot u zal spreken,
maar openlijk aan u over de Vader
zal verkondigen.
Op díe dag zult ge
in mijn naam om iets bidden,
en daarmee zeg ik u niet
dat ík dat de Vader voor u zal vragen,
want de Vader zelf houdt van u,
omdat gij van mij hebt gehouden
en zijt gaan geloven
dat ik van bij God ben uitgegaan;
ik ben uit de Vader uitgegaan
en gekomen tot de wereld;
ik verlaat de wereld weer
en ga voort naar de Vader!
Zijn leerlingen zeggen:
zie, nu spreekt u openlijk,
u zegt niets in beeldspraak!nú weten we dat u álles weet
en het niet nodig hebt
dat men u iets vraagt;
hierdoor geloven wij
dat u van God bent uitgegaan!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 763

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Straatpastoraat en
Kerk als plaats van stilte
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - "Wo soll ich fliehen hin"
à 2 Clav. et Ped. BWV 646
uit: Sechs Choräle von verschiedener Art
(Schübler - Choräle)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 993
Zegen, beantwoord met:

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

(aanvang 10.30 uur)

25 mei : Ds. Marleen Kemink
m.m.v. pianist Jurriaan Berger
10.00 uur - ochtendgebed in het
Beatrixpark, ingang Diepenbrockstraat,
bij slecht weer wordt uitgeweken naar
de Thomaskerk

Hemelvaartsdag

28 mei : Ds. E.J. de Wijer
4 juni : Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren - Schrift & Tafel

11 juni : Ds. R.J. van Zwieten
18 juni : Ds. W. Klouwen
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 14 MEI 2017

Wijkdiaconie en Kerkmuziek
Stichting “Cybersoek”
Offerblok

€ 179,34
€ 133,75
€ 9,00

Agenda
Di.

23 mei: Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
Duo Ebano
Paolo Gorini, piano - Marco Danesi, klarinet

Wo. 24 mei: Meelezen
Vr.

14.00 uur

26 mei: ThomasFilm: Brothers (Brødre 2004)
een Deens drama onder regie van
Susanne Bier

19.30 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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