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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastián Bach (1685-1750) “Kommst du nun, Jesu, vom Himmel herunter
auf Erden” - BWV 650 uit: Sechs Choräle von verschiedener Art
(Schübler Choräle) 1748-49
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 283: 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: Gezang 283: 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: Gezang 283: 5
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 324

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

Eerste Schriftlezing: Fragmenten Exodus 3: 10 - 4: 7
3: 10 - 22
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En nu:
Ga!
Ik zend je naar Farao, de koning van Egypte
laat mijn volk, de kinderen van Israel uittrekken, weg uit
Egypte!
Mozes zei:
Wie ben ik, dat ik naar Farao zou gaan
dat ik de kinderen van Israël zou laten uittrekken, weg uit
Egypte?
Hij zei:
Maar ik zal er zijn met jou!
En dit is voor jou het teken
dat ik het ben die je zend:
Wanneer je het volk het laten uittrekken weg uit Egypte
dan zullen jullie god dienen op deze berg.
Mozes zei tot god:
Zie!, kom ik dan bij de kinderen van Israël
en zeg tot hen:
‘De god van jullie vaderen heeft mij naar jullie
toegezonden’
dan zullen ze tegen mij zeggen:
‘Wat is zijn naam?’
Wat moet ik dan tegen hen zeggen?
God zei tegen Mozes:
‘Ik zal er zijn zoals ik er ben’
Hij zei:
Zo moet je tot de kinderen van Israël zeggen:
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‘Ik zal er zijn’
heeft mij naar jullie toe gezonden.
en nogmaals sprak god tot Mozes:
Dit moet je zeggen tot de kinderen van Israël:
JHWH, de god van jullie vaderen,
de god van Abraham, de god van Isaak, de god van Jakob
heeft mij gestuurd.
Dit is mijn naam voor altijd,
zo zal ik jullie gedenken van geslacht op geslacht.
Ga dan, roep de oudsten bij elkaar van Israël en zeg:
JHWH, de god van uw vaderen, heeft zich aan mij laten
zien,
de god van Abraham, Isaak en Jakob, en hij sprak:
Gezocht heb ik u en gevonden
Om wat u aangedaan wordt in Egypte –
zoals ik gezegd heb:
Uit de vernedering van Egypte zal ik u
opwaarts voeren
Naar het land van Kanaäniet, Chittiet,
Amoriet, Perizziet, Chiwwiet, Jebusiet,
naar een land dat overvloeit van melk en
honing.
Zij zullen horen naar jouw stem.
Dan ga jij met de oudsten van Israël naar de koning van
Egypte
en je zegt tot hem:
JHWH, de god van de Hebreeën, komt ons
tegemoet.
Daarom, sta ons toe de woestijn in te gaan, een
weg van drie dagen
om JHWH, onze god, een offer te brengen.
Ik, ik weet dat de koning van Egypte jullie niet zal geven te
gaan
tenzij daartoe gedwongen met sterke hand.
Ik zal mijn hand uitstrekken
en Egypte slaan met al mijn wonderwerken
die ik zal doen in zijn midden –
en dan stuurt hij jullie weg.
Ik zal dit volk genade geven, voor de ogen van Egypte,
en het zal geschieden
als je gaat, dat je niet met lege handen gaat:
een vrouw vraagt haar buurvrouw en gasten
zilveren dingen en dingen van goud en kleren,
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je kleedt er je zonen en dochters mee aan –
zo kleed je Egypte uit.
4: 1 - 7
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Mozes antwoordde en zei:
Maar ze zullen mij niet geloven!
Ze zullen niet horen naar mijn stem,
want, ze zullen zeggen:
‘JHWH heeft zich niet aan jou laten zien.’
JHWH zei tot hem:
Wat is dat daar in jouw hand?
Hij zei:
Een staf.
Hij zei:
Werp hem op de grond!
En hij wierp hem op de grond
en die werd een slang.
Mozes vluchtte ervoor weg.
Maar JHWH zei tot Mozes:
Steek je hand uit en grijp hem bij zijn staart
- en hij stak zijn hand uit en pakte hem beet
en hij werd weer een staf in zijn handpalm opdat zij geloven dat hij zich aan jou heeft laten zien,
JHWH, de god van hun vaderen,
de god van Abraham, de god van Isaak,
de god van Jakob.
JHWH zei nog eens tot hem:
Steek je hand in je boezem!
En hij stak zijn hand in zijn boezem
en toen hij haar eruit trok,
en zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw.
Hij zei:
Steek je hand opnieuw in je boezem!
En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem,
en toen hij hem weer uit zijn boezem trok
zie, hij was weer als zijn eigen vlees.

Gemeente zingt: Gezang: 803: 1, 2, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Exodus 4: 10 - 20
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Toen zei Mozes tot JHWH:
Och Mijn Heer,
ik ben geen man van woorden, dat ben ik niet
gisteren, noch eergisteren, maar ook nu niet,
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sinds u hebt gesproken tot uw knecht.
Ja, zwaar van mond en zwaar van tong, dat ben ik.
JHWH zei tot hem:
Wie heeft de mens een mond gegeven?
wie maakt stom of doof, ziende of blind?
Ben ik het niet, JHWH?
Nu dan, ga!
Ik zal er zijn, met jouw mond,
ik zal je leren wat je spreken moet.
Maar hij zei:
Ach JHWH,
stuur toch iemand die je sturen kunt.
Toen ontvlamde de toorn van JHWH tegen Mozes
en hij zei:
Is Aäron er niet, je broeder, de Leviet?
Ik weet híj kan spreken en zeggen, spreken en zeggen,
hij is al uitgegaan ook, hij, jou tegemoet.
Hij zal jou zien, dat zal zijn hart verblijden.
Jij spreekt en zegt tot hem,
jij legt de woorden in zijn mond,
ik zal jullie onderwijzen wat je moet doen.
Hij zal voor jou tot het volk spreken.
Het zal geschieden:
hij wordt jouw mond
jij wordt zijn god.
Neem deze staf in je hand
om daarmee de tekenen te doen.
Mozes ging, hij keerde naar Jeter, zijn schoonvader,
en sprak tot hem:
Ik moet gaan,
keren naar mijn broeders die in Egypte zijn,
zien of zij nog leven.
Jitro sprak tot Mozes:
Ga in vrede.
JHWH sprak tot Mozes in Midjan:
Ga, keer naar Egypte
want al die mannen die jou zochten te doden, zijn dood.
Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen,
hij liet hen rijden op de ezel
en met de godsstaf in zijn hand
keerde hij terug naar het land Egypte.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 840

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stichting “De Sluis”
en Kerkmuziek: Koren
Orgelspel: Johann Sebastian Bach: “Wo soll ich fliehen hin oder Auf
meinen lieben Gott” à 2 Clav. et Pedal - 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 827
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - praeludium und fuga C moll BWV 549
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

26 nov.: Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e Advent

3 dec.: Ds. C. van den Broeke

2e Advent
Schrift & Tafel

10 dec. : Ds. E.J. de Wijer

3e Advent

17 dec. : Ds. S. de Vries
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 12 NOVEMBER 2017

- Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en Eredienst
- Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€
€
€

248,30
266,35
25,70

Agenda
Wo. 22 nov.: Meelezen

14.00 uur

Vr. 24 nov.: ThomasFilm:
‘La Famille Bélier’,
een Franse filmkomedie uit 2014,
regie Éric Lartigau

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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