ORDE VAN DIENST

zondag 28 mei 2017

BEVESTIGING VAN PAULINE HAGEMEIJER ALS OUDERLING MET
BIJZONDERE OPDRACHT COMMUNICATIE
EN AFSCHEID VAN
MARIANNE PIEK-DEN HARTOG ALS PASTORAAL OUDERLING

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Marian Jaspers Fayer, fluit
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium D dur - BWV 532
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: 4
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: 6
Gemeente gaat zitten
Orgel en fluit: Unico Wilhelm van Wassenaer (1698-1731) Grave - Allegro
(Uit: Sonate III)
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 665
Afscheid van aftredende ambtsdrager
Presentatie van aantredende ambtsdrager
Opdracht
Gelofte en bevestiging
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente gaat staan
V:

G:

Gemeente,
Dit is uw nieuwe ouderling.
Wilt u haar in uw midden ontvangen
en haar hooghouden in haar ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

Vredegroet
V:
G:
V:

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

De voorganger brengt de nieuw-bevestigde ambtsdrager de
vredegroet. De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet.
Gemeente zingt: Gezang 362
Gemeente gaat zitten

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
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Eerste Schriftlezing: Ezechiël 39: 21 - 29 (Naardense Bijbel)
21

22
23

24
25

26

27

Ik zal mijn glorie
vrij spel geven bij de volkeren,en alle volkeren zullen zien
mijn gerichten die ik zal doen
en mijn hand die ik bij hen zal neerzetten;
het huis Israël, weten zullen ze
dat ik de Ene ben, hun God,vanaf die dag en voortaan;
weten zullen de volkeren
dat zij door hun eigen ongerechtigheid
in ballingschap weggevoerd zijn,
het huis Israël;
omdat zij mij ontrouw zijn geworden
heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen,heb ik hen overgegeven
in de hand van hun benauwers
en zijn zij gevallen door het zwaard, zij allen;
overeenkomstig hun onreinheid
en hun misstappen heb ik met hen gedaan,en heb ik mijn aanschijn voor hen verborgen;
daarom,
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
nú
zal ik de kerkering van Jakob keren
en mij over het huis Israël ontfermen;
ik zal ijveren voor mijn heilige naam;
vergeten zullen zij hun smaad
en heel die ontrouw van hen waarmee zij
tegen mij ontrouw zijn geweest,wanneer zij weer veilig zitten
op hun –rode – grond
en er niemand is die hen opschrikt,wanneer ik hen laat terugkeren
uit de gemeenschappen
en hen zal vergaren
uit de landen van hun vijanden;
ik zal door hen geheiligd worden
voor de ogen van die vele volkeren;
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28

29

weten zullen zij
dat ik, de Ene, hun God ben,
ik die hen in ballingschap wegvoerde
naar de volkeren
en die hen voortstuurde
over hun –rode – grond;
ik zal er van hen
geen daar laten overblijven!niet langer zal ik mijn aanschijn
voor hen verbergen,
nu ik over het huis Israël
mijn Geest heb uitgestort,
is de tijding van mijn Heer, de Ene.

Orgel en fluit: Unico Wilhelm van Wassenaer Sarabanda
(Uit: Sonate III)
Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 1 - 13 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4
5

Als Jezus dit alles heeft uitgesproken
heft hij zijn ogen ten hemel en zegt:
Vader, het uur is gekomen;
verheerlijk uw zoon,
opdat de zoon ú mag verheerlijken,
en, zoals gij hem zeggenschap hebt gegeven
over alle vlees,
dat hij aan hen mag geven
al wat gij gegeven hebt aan hem:
eeuwig leven!
Maar dit ís het eeuwige leven:
dat zij ú kennen,
de enige, de waarachtige God,
én hem die gij gezonden hebt,Jezus, (de) Gezalfde.
Ík heb u op aarde verheerlijkt
door het werk te voltooien
dat gij mij te doen hebt gegeven;
verheerlijk nu gij mij, Vader,
(daar) bij uzelf,
met de heerlijkheid die ik had bij u
voordat de wereld was.
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13

Uw naam heb ik geopenbaard
aan de mensen die gij mij hebt gegeven
uit de wereld;
zij waren van u
en aan mij hebt gij ze gegeven;
en uw woord hebben zij bewaard;
nu erkennen zij
dat alles wat gij mij hebt gegeven
van bij u is,
omdat ik uitspraken die gij mij hebt gegeven
heb gegeven aan hen,
en zij nemen ze aan
en erkennen in waarheid
dat ik van bij u ben uitgegaan:
zij geloven erin
dat gíj mij hebt gezonden.
Ík bid voor hen;
niet voor de wereld bid ik
nee, voor wie gij mij hebt gegeven,
omdat ze van u zijn;
al het mijne is van u
en het uwe is van mij;
in hen ben ik verheerlijkt.
Ik ben niet meer in de wereld,
zij zijn in de wereld
en ík kom tot u.
Heilige Vader, houd hen
die gij mij hebt gegeven,
één met uw naam,
opdat zij één zijn zoals wij.
Zolang ik bij hen was
heb ík hen die gij mij hebt gegeven
één gehouden met uw naam:
ik heb gewaakt
en niemand van hen is verloren gegaan
behalve de zoon der verlorenheid,
en zo wordt de Schrift vervuld;
maar nu kom ik tot u,
en dit alles spreek ik uit in de wereld
opdat zij mijn vreugde vervuld
in zich mogen hebben.

Gemeente zingt: 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 663 (melodie: “Hoe zal ik U ontvangen”)
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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
Pastoraat
Orgel en fluit: Unico Wilhelm van Wassenaer Grave en Giga presto
(Uit: Sonate III)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 973 (melodie: "Voor alle heil'gen in de
heerlijkheid”)
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga D dur - BWV 532
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Marian Jaspers Fayer werd geboren in Amsterdam, maar bracht het
grootste deel van haar jeugd door in Californië. Aan de University of
California begon ze haar muziekstudie, die zij voortzette aan het
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ze behaalde de diploma’s
voor docent en uitvoerend musicus, en sloot haar studie af met de
aantekening kamermuziek. Ze geeft dwarsfluitles aan kinderen en
volwassenen. Naast het lesgeven is ze actief op het gebied van de
kamermuziek. Ze is werkzaam in diverse kamermuziek ensembles.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

4 juni : Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren - Schrift & Tafel

11 juni : Ds. R.J. van Zwieten
18 juni : Ds. W. Klouwen
25 juni : Ds. A.A. van Berge
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 21 MEI 2017

Straatpastoraat en Kerk als plaats van stilte
Offerblok

€ 351,05
€ 21,00

Agenda
Wo. 31 mei: Geen Meelezen
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 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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