ORDE VAN DIENST

zondag 28 januari 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Sonata II c moll: Grave - Adagio
uit: Sechs Sonaten für die Orgel, opus 65,
1844 - 45
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 18: 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 18: 5
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 18: 8
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 304

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

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 18: 9 - 21 (Naardense Bijbel)
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Wanneer jíj aankomt in het land
dat de Ene, je God, je geeft,leer jezelf dan niet
om de gruwelen van die volkeren
na te doen!
Laat er bij jou niemand worden gevonden
die zijn zoon of dochter
door het vuur laat gaan;
die waarzeggingen zegt,
die wolken wichelt, slangen kijkt
of giftige magie bedrijft;
die met banspreuken bant,die een schim uitvraagt, een ‘allesweter’,
of iemand die het zoekt bij de gestorvenen.
Want een gruwel voor de Ene
is ieder die deze dingen doet;
en vanwege deze gruwelen
gaat de Ene, je God,
hen nu onterven voor jouw aanschijn.
Een gaaf geheel zul je wezen
met de Ene, je God!
Want deze volkeren
die jij nu gaat onterven,aan wolkenwichelaars en waarzeggers
geven zij gehoor;
maar jij:
zulke zaken
heeft de Ene, je God, jou niet gegeven!
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Een profeet uit je kring, uit je broeders,
zoals ik,
zal de Ene, je God, voor jou doen opstaan;
naar hem zult ge horen!geheel naar wat je gevraagd hebt
van de Ene, je God, bij Horeb,
op de dag van de vergadering, toen je zei:
ik kan niet langer
horen de stem van de Ene, mijn God,
en dit grote vuur moet ik niet nóg eens zien,
wil ik niet sterven!
Toen zei de Ene tot mij:
ze doen góed met wat ze gesproken hebben:
een profeet zal ik voor hen doen opstaan
uit de kring van hun broeders, zoals jij;
geven zal ik mijn uitspraken in zíjn mond,
spreken zal hij dan tot hen
al wat ik hem zal gebieden.
En het zal geschieden:
de man die niet hoort naar mijn uitspraken
welke hij zal spreken in mijn naam,zelf zal ik het van hem terugvragen!
Echter, de profeet
die zo onbekookt is
om een woord te spreken in mijn naam
dat ik hem niet geboden heb te spreken,
of die zal spreken
in de naam van andere goden,stérven zal hij, die profeet!
Stel, je zegt in je hart:
hoe kunnen we het spreken onderkennen
dat niet door de Ene is gesproken?-

Gemeente zingt: Gezang 319: 1, 2, 3, 4 en 5
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 21 - 28 (Naardense Bijbel)
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Zij trekken Kafarnaoem binnen;
en meteen is hij op de sabbatdagen
de samenkomst binnengekomen
en gaan onderrichten.
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Ze zijn versteld geweest
over zijn onderricht,
want in zijn onderricht is hij geweest
als een die gezag heeft,
en niet zoals de schriftgeleerden.
Meteen is er in hun samenkomst
een mens geweest,
behept met een onreine geest;
die krijst
en zegt:
wat is er tussen ons en jou,
Jezus Nazarener!ben je gekomen om ons te vernietigen?ik wéét van jou wie je bent:
de heilige van God!
Jezus straft hem af en zegt:
zwijg jij, en kom uít hem!
De onreine geest laat hem stuiptrekken
en stemheffend met grote stem
gaat hij uit hem weg.
Allen zijn zó verbaasd
dat zij samen (ruzie) zoeken; ze zeggen:
wat is dit?- een nieuw onderricht,
met gezag!, en draagt hij
de onreine geesten iets op, dan
gehoorzamen ze hem!
En dit ongehoorde over hem
komt meteen naar buiten overal heen,
heel het ommeland van Galilea in.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 528

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Catechese en educatie
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Herr Jesu Christ, dich zu uns wend” BWV 633
“Hilf Gott, dass mir’s gelinge” BWV 624
Twee koralen uit het Orgelbüchlein 1713/16
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 834
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Praeludium G dur BWV 541
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

04 feb. : Ds. W. Klouwen
11 feb. : Ds. E.J. de Wijer
18 feb. : Ds. E.J. de Wijer
25 feb : Ds. A. van Ligten

Boekentafel

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 21 JANUARI 2018

Maaltijden in de Kas voor ongedocumenteerden
en Oecumene
Offerblok

€

406,11

€

11,50

Agenda
Wo. 31 jan. : Geen Meelezen
Do.

1 feb. : Tiener Thomas

17.00 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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