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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Vor deinen Thron tret' ich hiermit”
BWV 688a
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 98: 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 98: 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 98: 4
Gemeente gaat zitten
Franz Schubert (1797 - 1828) “Litanei auf das Fest Aller Seelen” (1816)
Ruh'n in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüberschieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Rust in vrede, alle zielen
Die aan leed ten offer vielen,
Die 't volmaakt hebben gered,
Levensmoe, geboren net,
Van ons gingen, overleden:
Alle zielen, rust in vrede!
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Liebevoller Mädchen Seelen,
Deren Tränen nicht zu zählen,
Die ein falscher Freund verließ,
Und die blinde Welt verstieß
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liefdevolle meisjeszielen,
Bij wie zoveel tranen vielen,
Die een valse vriend verliet,
En de wereld blind verstiet,
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, in reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Zij die nooit in ’t zonlicht lachten,
In de nacht vol pijn verwachtten,
Eens, in zuiver hemellicht,
God te zien van aangezicht:
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

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: Psalm 150

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

Eerste Schriftlezing: Daniël 12: 1 - 3 (Naardense Bijbel)
1

in die tijd zal Michaël opstaan,
de grote vorst
die de zonen van jouw gemeenschap
bijstaat;
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wezen zal het een tijd van benauwing
zoals er niet geweest zal zijn
sinds er een volk was
tot aan die tijd;
maar in die tijd zal jouw gemeenschap
ontsnappen:
al wie geschreven wordt gevonden
in de boekrol;
velen
van hen die slapen in het stof
van de –rode – grond,zullen ontwaken,dezen tot leven in eeuwigheid
en die voor hoon en huiver
in eeuwigheid;
de begripsvollen
zullen stralen zoals het hemelgewelf straalt,zij die velen rechtvaardigen
als de sterren, voor eeuwig en immer;

Gemeente zingt: Psalm 126a
voorzang = sopraan, refrein = gemeente.
Tweede Schriftlezing: Openbaring 7: 2 - 17 (Naardense Bijbel)
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En ik zag een andere engel opkomen
vanwaar de zon opgaat:
hij had het zegel van de levende God
en schreeuwde met grote stem
tot de vier engelen
aan wie het gegeven was
om schade toe te brengen aan de aarde
en de zee,
en zei:
brengt geen schade toe aan de aarde
of de zee of de bomen,
voordat wij de dienaars van onze God
verzegeld hebben op hun voorhoofd!
En ik hoorde het aantal van de verzegelden:
honderdvierenveertigduizend verzegelden
uit alle stammen van de kinderen Israëls;
uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden,
uit de stam Ruben twaalfduizend,
uit de stam Gad twaalfduizend,
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uit de stam Aser twaalfduizend,
uit de stam Naftali twaalfduizend,
uit de stam Manasse twaalfduizend,
uit de stam Simeon twaalfduizend,
uit de stam Levi twaalfduizend,
uit de stam Issachar twaalfduizend,
uit de stam Zebulon twaalfduizend,
uit de stam Jozef twaalfduizend,
uit de stam Benjamin twaalfduizend
verzegelden.
Daarna zag ik,
en zie:
een grote schare die niemand tellen kon,
uit alle volken en stammen,
gemeenschappen en talen,
staande vóór de troon en vóór het lam,
gekleed in witte gewaden,
met palmtakken in hun handen;
en zij schreeuwen met grote stem, zeggend:
de redding is aan onze God,
die zetelt op de troon, en aan het lam!
En alle engelen stonden rondom de troon
met de oudsten en de vier levende wezens,
en zij vielen voor het aanschijn van de troon
op hun aanschijn;
zij brachten God hulde en zeiden:
amen!de zegen, de glorie en de wijsheid,
de dankzegging en de eer, de kracht
en de sterkte
aan onze God, tot in de eeuwen
der eeuwen;
amen!
En een van de oudsten
antwoordde mij met de woorden:
die daar, met hun witte gewaden,
wie zijn zij en waar komen zij vandaan?
En ik zei hem:
mijn heer, gíj weet het!
En hij zei tot mij:
dat zijn zij
die uit de grote verdrukking komen;
zij hebben hun gewaden gewassen
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en witgemaakt in het bloed van het lam;
daarom zijn zij voor het aanschijn
van de troon van God
en vereren hem dag en nacht in zijn tempel;
en die zetelt op de troon
zal zijn tent over hen uitspannen;
zij zullen geen honger en dorst meer hebben,
de zon noch enige andere hitte
zal op hen vallen,
want het lam in het midden van de troon
zal hun herder zijn
en hun de weg wijzen
naar de waterbronnen van het leven;
en God zal iedere traan uit hun ogen
wegwissen!

Gemeente zingt: Gezang 726: 1, 2, 3 en 5
Derde Schriftlezing: Matteüs 5: 1 - 12a (Naardense Bijbel)
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Maar als hij die scharen ziet
klimt hij op naar de berg;
als hij gaat zitten
komen zijn leerlingen tot hem.
Hij opent zijn mond
en is hen gaan onderrichten, zeggend:
zalig wie arm zijn aan de geestesadem*,
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
zalig wie treuren,
omdat hun troost zal worden toegeroepen;
zalig de zachtmoedigen,
omdat zij de aarde zullen beërven;
zalig wie hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid,
omdat zij zullen worden verzadigd;
zalig de ontfermers,
omdat zij ontferming zullen ervaren,
zalig de reinen van hart,
omdat zij God zullen zien;
zalig wie vrede stichten,
omdat zij zullen worden uitgeroepen tot
zonen van God;
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zalig wie worden vervolgd
vanwege gerechtigheid,
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
11
zalig zijt ge
wanneer ze u zullen beschimpen
en vervolgen en
al wat boos is zullen zeggen,
tegen u vals getuigend vanwege mij;
12a verheugt u en jubelt,
omdat uw loon overvloedig is
in de hemelen;
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas

INLEIDENDE WOORDEN
Gemeente zingt samen met de soliste: “De mensen van voorbij” tekst Hanna Lam - melodie Jos van der Kooy
Couplet 1 sopraan, couplet 2 en 3 gemeente
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De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zij zijn vrij.
Gemeente gaat staan
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Gedachtenis van de namen
ARIE DEN HARTOG

13-11-1929 - 17-12-2016

ANTHONIA SOPHIA DE HAAS-VAN SETTEN

25-05-1921 - 23-02-2017

ANNA ELISABETH BRUYNZEEL-VOS

25-10-1945 - 13-05-2017

ELISABETH VELTMAN

09-04-1919 - 25-05-2017

HERMAN GILHUIS

21-09-1934 - 09-07-2017

FREDERIK HERMANS

22-05-1918 - 16-07-2017

ERNST BERNARD BARTEN

30-10-1970 - 25-07-2017

ELIZABETH ANN VINCKEN

21-11-1963 - 25-08-2017

BASTIAANTJE (JEANNE) DE VRIES-DE JONGH

21-01-1936 - 20-09-2017

WILLEM DOEKES

01-08-1937 - 27-09-2017

BERTUS JACOBUS WESTERVELD

04-08-1926 - 06-10-2017

NADYA PETRA ELJE ENDEDIJK

16-10-2017 - 18-10-2017

HERMINE MARTINE ZWART- VAN KOOTEN

04-03-1923 - 16-11-2017

MOMENT VAN STILTE
Gemeente gaat zitten

Gabriel Fauré (1845-1924) - “Pie Jesu”
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Diensten voor
gehandicapten en Pastoraat rond verlies
Johann Sebastian Bach (1685-1750):Aria uit het Magnificat BWV 243
Quia respexit humilitatem ancillae suae;
ecce enim ex hoc beatam me dicent
Omdat hij heeft aangezien
de vernedering van zijn dienares;
want zie, van nu af prijzen mij zalig alle generaties.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 746
Couplet 1 en 2
Couplet 3 en 4
Couplet 5
Couplet 6, 7 en 8

(sopraan)
(gemeente)
(sopraan)
(gemeente)

Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Jehan Alain (1911-1940) - Litanies JA 119 (1937)
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Cantorijleden gevraagd!
Op maandagavond 11 december en woensdagavond 20 december
repeteert een gelegenheidscantorij voor medewerking in de eredienst
van Eerste Kerstdag 25 december.
Van 19.30-21.00 uur wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk. Van
harte welkom! Wilt u zich opgeven bij cantor-organist Harmen Trimp
via e-mail: harmentrimp@hotmail.com. U kunt hem ook aanspreken
na afloop van de eredienst.

Marijke Beute heeft tijdens haar muzikale opleiding eerst blokfluit
gespeeld, maar heeft na een paar jaar gekozen voor de harp. Zij
heeft gestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Ze heeft ook
altijd veel gezongen en ontdekte tijdens haar conservatoriumperiode
de klassieke zang. Op dit moment studeert ze weer aan het Prins
Clausconservatorium in Groningen koordirectie en zang. Zij is
dirigent van twee gemengde koren.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)
1e Advent

3 dec. : Ds. C. van den Broeke

2e Advent
Schrift en Tafel
Boekentafel

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

3e Advent

17 dec. : Ds. S. de Vries

4e Advent
Doopdienst

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer
: Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec.: Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 19 NOVEMBER 2017

Stichting “De Sluis” en Kerkmuziek: Koren
Offerblok

€
€

390,30
9,00

Agenda
Di.

28 nov. : Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
CvA Sax
o.l.v. Juanpe Luna (leerlingen van Arno Bornkamp)

Wo. 29 nov. : Geen Meelezen
Thomas Thee

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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