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Opgang
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 107: 1 en 3
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 107: 19
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 107: 20
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
Gemeente zingt: Psalm 146c: 1
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
Eerste Schriftlezing: Psalm 42 (NBV)
1

Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2

Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.

3

Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?

4

Tranen zijn mijn brood,
bij dag en bij nacht,
want heel de dag hoor ik zeggen:
‘Waar is dan je God?’

5

Weemoed vervult mijn ziel
nu ik mij herinner
hoe ik meeliep in een dichte stoet
en optrok naar het huis van God –
een feestende menigte,
juichend en lovend.

6

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

7

Mijn ziel is bedroefd,
daarom denk ik aan u,
hier in het land van de Jordaan,
bij de Hermon, op de top van de Misar.

8

De roep van vloed naar vloed,
de stem van uw waterstromen –
al uw golven slaan
zwaar over mij heen.
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9

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
’s nachts klinkt een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

10

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
‘Waarom vergeet u mij,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?’

11

Mij gaat door merg en been
de hoon van mijn belagers,
want ze zeggen heel de dag:
‘Waar is dan je God?’

12

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Gemeente zingt: Psalm 42: 1 en 3
Tweede Schriftlezing: 42 Loflied
(uit: Anton Ent: “Man van twee wegen”.
Gedichten geënt op de Psalmen.)
Het loflied op de Maker brengt bijeen
wat nu vervallen en verworpen is.
Hymnen bouwen de kerk van mijn jeugd
om mij heen, die oude Breepleinkerk.
Het plafond bood geborgenheid,
de kroonluchter waarheid,
de witte muur vrijspraak,
ik was gekleed in kleding van licht.
Ik zing het loflied op de Maker
dat orde in de chaos schept.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 221

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

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 675
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

2 juli : Dhr. A. van Heusden
9 juli : Ds. E.J. de Wijer

Doopdienst

16 juli : Ds. E.J. de Wijer
23 juli : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 18 JUNI 2017

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat en Pastoraat
Offerblok

€ 236,25
€
3,35

Agenda
Wo. 28 juni : 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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