ORDE VAN DIENST

zondag 18 februari 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Cor Kee (1900 - 1997) - Psalm 91
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 91: 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 91: 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 91: 6
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: Gezang 281: 1, 2, 3, 4 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 8 - 17 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt God tot Noach
en tot zijn zonen met hem,- hij zegt:
ik,
hier ben ik, ik breng tot stand:
een verbond van mij met u,en met uw zaad na u;
met alle levende ziel die met u is,
met het gevogelte, met het vee en
met alle wildleven van het land met u
uit het geheel van wie
zijn weggetrokken uit de ark,
voor alle leven van het aardland;
gestand doen zal ik mijn verbond met u,
niet nogmaals zal alle vlees
worden weggemaaid
door de wateren van de vloed,niet nogmaals geschiede er zo’n vloed
om het aardland te verderven!
Dan zegt God:
dit is het teken van het verbond dat ik geef
tussen mij en u
en alle levende ziel die met u is,voor generaties van eeuwig:
mijn boog
heb ik gegeven in de wolken:
zij zal worden tot teken van verbond
tussen mij en het aardland;
het zal geschieden:
als ik wolken welf over het aardland,en de boog in de wolken zich heeft laten zien,4
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zal ik gedenken mijn verbond
tussen u en mij
en alle levende ziel, in alle vlees:
niet nogmaals zal het water
worden tot een vloed
om te verderven alle vlees;
zal de boog daar wezen in de wolken,
aanzien zal ik haar
om te gedenken het verbond voor eeuwig
tussen God en alle levende ziel
en alle vlees op het aardland!
Dan zegt God tot Noach:
dit is het teken van het verbond dat ik
tot stand heb gebracht
tussen mij
en alle vlees op het aardland!

Gemeente zingt: Gezang 603
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 12 - 15 (Naardense Bijbel)
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En meteen drijft de Geest hem uit,
de woestijn in.
Hij is in de woestijn geweest,
veertig dagen lang
beproefd door de satan;
hij is bij de (wilde) dieren geweest,
ook hebben de aankondig-engelen
hem bediend.
Nadat Johannes is overgeleverd
komt Jezus Galilea binnen,
en predikt hij de aankondiging van God.
Hij zegt: het momentum is vervuld,
en genaderd is het koningschap van God!bekeert u, en gelooft
in de aankondiging!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 538

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkondersteuning
en Eredienst
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Air uit orkestsuite nr. 3 BWV 1068
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 513
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Jehan Alain (1911 - 1940) - Litanies
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

25 feb. : Ds. A. van Ligten

Boekentafel

4 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
11 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
18 mrt.: Ds. R.J. van Zwieten
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 11 FEBRUARI 2018

Wijkdiaconie en Missionair Werk/Help de kerk in
Nieuw Vennep
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€ 242,90
€ 244.93
€ 15,00

Agenda
Di. 20 feb. : Thomas Open Lunchconcert
Het Grachtenduo
Sherezade Jurado Navarro, fluit
Julián Stiven Cárdenas Velozo, harp

12.30 uur

Wo. 21 feb. : Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 uur

Vr. 23 feb. : ThomasFilm: 'Carnage' (2011),
regie Roman Polanski
Vr. 2 mrt. : Wereldgebedsdag
Willem de Zwijgerkerk

19.30 uur
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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