ORDE VAN DIENST

zondag 22 oktober 2017
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Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Jitske de Jong
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Nun danket alle Gott”
à 2 claviers et pédale / il canto fermo nel
soprano - BWV 657
uit: Leipziger Choräle 1744 - ‘48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 130: 1 en 2
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 130: 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 130: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
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Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 848

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 45: 1 - 7 (NBV)
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Dit zegt de HEER tegen Cyrus, zijn gezalfde,
die hij bij de rechterhand neemt,
aan wie hij volken onderwerpt,
voor wie hij koningen ontwapent,
voor wie hij deuren opent –
geen poort blijft gesloten:
Ik zal voor je uit gaan,
ik zal ringmuren slechten,
bronzen deuren verbrijzelen,
ijzeren grendels stukbreken.
Ik zal je verborgen schatten schenken,
diep weggeborgen rijkdommen.
Dan zul je weten dat ik de HEER ben,
de God van Israël, die jou bij je naam roept.
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Omwille van mijn dienaar Jakob,
van Israël, dat ik heb uitgekozen,
heb ik je bij je naam geroepen
en je met een erenaam getooid,
ofschoon je me niet kende.
Ik ben de HEER, er is geen ander,
buiten mij is er geen god.
Ik heb je omgord met wapens,
ofschoon je me niet kende.
Zo zal iedereen, van oost tot west,
weten dat er niets is buiten mij.
Ik ben de HEER, er is geen ander
die het licht vormt en het donker schept,
die vrede maakt en onheil schept.
Ik ben het, de HEER, die al deze dingen doet.

Gemeente zingt: Gezang 825: 1, 6 en 8
Tweede Schriftlezing: Matteüs 22: 15 - 22 (NBV)
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Nu trokken de farizeeën zich terug om zich erop te beraden hoe
ze hem met een uitspraak in de val konden lokken.
Ze stuurden enkele van hun leerlingen samen met een aantal
Herodianen naar hem toe, met de vraag: ‘Meester, wij weten
dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over
de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets
gelegen laat liggen, u kijkt immers niemand naar de ogen.
Zeg ons daarom wat u vindt: is het toegestaan de keizer
belasting te betalen of niet?’
Maar Jezus had hun boze opzet door en zei: ‘Waarom stelt u
me op de proef, huichelaars?
Laat me de belastingmunt zien.’ Ze reikten hem een denarie
aan.
Hij vroeg hun: ‘Van wie is dit een afbeelding en van wie is het
opschrift?’
Ze antwoordden: ‘Van de keizer.’ Daarop zei hij tegen hen:
‘Geef dan wat van de keizer is aan de keizer, en geef aan God
wat God toebehoort.’
Ze waren zeer verbaasd toen ze dit hoorden. Ze lieten hem
staan en gingen weg.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 1001

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Pastoraat onder ouderen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - “Ein feste Burg ist unser Gott”
à 2 Clav. et Ped. - BWV 720
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 974
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Praeludium Es dur - BWV 552
uit: Dritter Theil der Klavierübung - 1739
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THOMAS DANS
Dit jaar is het vijfhonderd jaar geleden dat Luther op 31 oktober zijn
beroemde 95 Stellingen op de deur van de Slotkapel in Wittenberg
hamerde. In een bijzonder concert zal de Thomaskerk hier stil bij
staan. In een voorstelling van een uur zal het thema ‘Hier sta ik’ –
woorden toegeschreven aan Luther – worden verbeeld in muziek en
dans.De twee orgels van de Thomaskerk zullen worden bespeeld,
soms tegelijkertijd, een bijzondere gebeurtenis! Er zal muziek klinken
van onder andere Johann Sebastian Bach, John Ernst Galliard, Jean
Langlais en Anthon van der Horst.
Choreografe Mayke van Veldhuizen ontwierp bij deze muziek een
moderne dans welke uitgevoerd wordt door Mayke zelf, Sherise
Strang en Debora Regoli. De orgels worden bespeeld door Geerten
van de Wetering en Harmen Trimp. Daarnaast verleent trombonist
Matthijs van der Moolen zijn medewerking. Een uniek concert waarbij
niet alleen de orgels maar ook de ruimtelijke mogelijkheden van het
auditorium ten volle worden benut!
Deze uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting
Vrienden van de Thomaskerk.
Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje.
Op zaterdag 4 november zal dit concert worden uitgevoerd in de
Kloosterkerk te Den Haag, aanvang 16.00
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

29 okt. : Mevrouw A. Knol, stagiaire
5 nov. : Ds. A. van Ligten
12 nov.: Ds. E.J. de Wijer
19 nov.: Ds. R.J. van Zwieten
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 15 OKTOBER 2017

Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Eredienst: verwarming
Offerblok

€
€

366,20
28,60

Agenda
Wo. 25 okt.: Meelezen

14.00 uur

Vr. 27 okt.: ThomasFilm:
"Das Leben der Anderen” (2006)
regie Florian Henckel von Donnersmarck

19.30 uur

Zo. 29 okt.: “Hier sta ik” 500 jaar Reformatie
verbeeld in muziek en dans

16.00 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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