ORDE VAN DIENST

zondag 5 november 2017

Voorganger: Ds. Alex van Ligten
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: César Franck (1822 - 1890) Prélude en si mineur opus 18
uit: Six Pièces pour Grand Orgue 1859 - ‘63
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 43: 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 43: 3 en 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 43: 5
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
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Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 864: 1, 2 en 5

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

Eerste Schriftlezing: Psalm 85 (vertaling A.P.J. van Ligten)
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Voor dirigent en priesterkoor, om te zingen.
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Welgezind zijt GIJ uw aarde,
gij hebt een kentering gebracht in de kerkering van Jacob,
gedragen hebt gij de ongerechtigheid van uw volk,
al hun zonde bedekt.
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Gij hield al uw verbolgenheid in,
keerde af uw brandende toorn.
Keer u tot ons, God van ons heil,
doorbreek uw weerzin, wees met ons.
Zult gij voor eeuwig tegen ons woeden,
uw toorn doen duren van geslacht tot geslacht?
Gij, zult gij niet omkeren, ons doen leven?
Dan verblijdt zich uw volk in u.
Doe GIJ ons uw liefde zien
en geef ons uw heil.
Ik zal horen wat hij spreekt, die God is,
ja, HIJ spreekt van vrede voor zijn volk en zijn geliefden;
en niet keren ze terug tot dwaasheid.
4

10
11
12
13
14

Want:
genaderd is voor wie hem vrezen zijn heil;
glorie komt bij ons wonen op aarde.
Liefde en waarheid ontmoeten elkaar,
gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Waarheid komt op uit de aarde,
gerechtigheid ziet uit de hemel toe.
Ook geeft HIJ het goede,
de aarde geeft ons haar gewas.
Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit
en zet op de weg haar schreden.

Gemeente zingt: Psalm 85: 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 25: 1 - 13 (vertaling A.P.J. van Ligten)
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Het rijk der hemelen zal te vergelijken zijn met tien meisjes,
die hun lampen hadden genomen
en uitgingen, de bruidegom tegemoet.
Vijf van hen waren dwaas
en vijf verstandig.
Want die dwaze namen wel de lampen
maar geen olie met zich mee
en de verstandige namen olie
in kruikjes met hun lampen mee.
Toen de bruidegom maar steeds niet kwam,
werden ze allemaal moe
en ze vielen in slaap.
En te middernacht is er een schreeuw geschied:
‘Daar is de bruidegom,
gaan jullie, hem tegemoet.’
Toen werden al die meisjes wakker
en brachten hun lampen op orde.
De dwaze zeiden tot de verstandige:
‘Geven jullie ons wat van jullie olie
want onze lampen doven uit.’
Maar de verstandige antwoordden en zeiden:
‘Nee, dan is er niet genoeg voor ons én voor jullie.
Ga toch liever naar de kooplui en haal het zelf.’
En toen zij weg waren gegaan om dat te doen
kwam de bruidegom aan;
die gereed stonden gingen met hem de bruiloftszaal in
en de poortdeur werd gesloten.
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Later kwamen ook de overige meisjes en zeiden:
‘Heer, heer, doe ons open.’
Hij zei ten antwoord:
‘Waarlijk, ik zeg jullie, niet ken ik jullie.’
Waakt dan, want niet kennen jullie de dag,
noch het uur.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 749

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerk in Actie / zending
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 763
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Fuga Es dur BWV 522
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

12 nov.: Ds. J. de Valk (kanselruil met Vrijburg)

Boekentafel

19 nov.: Ds. R.J. van Zwieten
26 nov.: Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e Advent

3 dec.: Ds. C. van den Broeke
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 29 OKTOBER 2017

“Stap Verder” en Hervormingsdag: kerkvernieuwing
Offerblok

€
€

190,05
22,00

Agenda
Wo. 8 nov.: Geen Meelezen
Vr. 10 nov.: Nacht van de Bijbel

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).
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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