ORDE VAN DIENST

zondag 27 mei 2018
zondag Trinitatis

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) “Allein Gott in der Höh sei Ehr” - SwWV 299
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 8a: 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 8a: 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: Psalm 8a: 5 en 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 305
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 6: 13 - 22 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt God tot Noach:
het einde van alle vlees
is voor mijn aanschijn gekomen,
want het aardland is vervuld
van geweld,- vanwege hun verschijning;
ziehier, verderven zal ik hen
met het aardland;
maak, jij-voor-jou,
een ark van stammen cipres;
als een vogelnest moet je de ark maken;
bedekken moet je haar
binnenshuis en buiten met pekdekking;
en dit is
hoe je haar moet maken:
driehonderd el
de lengte van de ark,
vijftig el haar breedte,
dertig el haar opstand;
een lichtluik moet je maken voor de ark,
op een el van bovenaf
moet je dat laten ophouden
en de deur van de ark
moet je in haar zijde inzetten;
onderste, tweede en derde (dekken)
moet je maken;
en ik,
ziehier, ik doe de watervloed komen
over het land
om te verderven alle vlees
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waarin levensadem is,
onder de hemel;
al wat op het land is zal omkomen;
maar gestand doen
zal ik mijn verbond met jou:
komen zul jij in de ark,
jijzelf,
je zonen, je vrouw
en de vrouwen van je zonen met jou;
van al wat leeft, van alle vlees
van alles twee
zul je doen komen in de ark
om met jou te doen overleven;
mannelijk en vrouwelijk zullen ze wezen;
van het gevogelte naar hun verschil,
van het vee naar zijn verschil,
van al wat over de grond kruipt
naar hun verschil:
met van alles twee zullen ze komen tot jou
om te doen overleven;
en jijzelf, neem jij voor jou mee
van alle eten dat wordt gegeten
en zamel dat bij jou in,
worden zal dat voor jou en voor hen
om te eten!
Dat doet Noach;
naar al wat God hem heeft geboden,
zo heeft hij gedaan.

Gemeente zingt: Gezang 603
Tweede Schriftlezing: Genesis 8: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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Maar God blijft Noach indachtig
en al wat er in het wild leeft en alle vee
dat met hem in de ark is:
God laat een geestesstorm
over het aardland trekken,
en de wateren bedaren.
Gestopt worden de bronnen
van de oervloed
en de sluizen van de hemelen,de slagregen uit de hemelen houdt op.
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De wateren keren terug van over het aardland,
gaandeweg kerend;
de wateren wijken
na verloop van
honderdvijftigmaal een dag.
De ark vindt rust in de zevende maand
op de zeventiende dag na nieuwemaan,op de bergen van Ararat.
De wateren
zijn blijven weggaan en wijken
tot de tiende maand;
in de tiende, op de eerste na nieuwemaan
hebben de toppen van de bergen
zich laten zien.
Het geschiedt
na verloop van veertigmaal een dag:
dan opent Noach
het venster in de ark dat hij gemaakt heeft
en zendt de raaf weg;
die trekt uit,
in een uittrekken en terugkeren,
tot aan het opdrogen van de wateren
van over het aardland.
Dan zendt hij de duif van zich weg,
om te zien of de wateren zijn verminderd
van over het aanschijn van de grond.
Maar de duif heeft geen rust gevonden
voor de holte van haar voet
en keert tot hem terug in de ark,
want (er staat) water over het aanschijn
van heel het aardland.
Hij zendt zijn hand uit, neemt haar vast
en laat haar tot zich komen in de ark.
Hij wacht nog
een zevental andere dagen;
dan zendt hij de duif wéér weg uit de ark.
De duif komt tot hem tegen avondtijd
en ziedaar:
een afgebroken olijftak in haar bek!dan weet Noach
dat de wateren
van over het aardland zijn afgenomen.
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Hij wacht nogmaals
een zevental andere dagen;
hij zendt de duif weg
en zij is niet meer nogmaals
naar hem teruggekeerd.
Het geschiedt
in het zeshonderd en eerste jaar,
aan het begin,
op de eerste na nieuwemaan,
dat de wateren zijn gaan opdrogen
van over het aardland;
dan verwijdert Noach het deksel van de ark,
ziet uit,en ziedaar, gaan drogen zijn
de gelaatstrekken van de grond!
In de tweede maand
op de zevenentwintigste dag
na nieuwemaan:
dan is het aardland droog!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 678: 1, 2, 3 en 4
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
[[

Inzameling van de gaven in één rondgang voorWijkdiaconie en
Pastoraat
Orgelspel: William Byrd (1543-1623) - Gloria tibi trinitatis
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 981
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga Es dur - BWV 552
Deze fuga bestaat uit drie thema's die Vader, Zoon en Heilige Geest
uitbeelden en wordt hierom veel gespeeld op de zondag na
Pinksteren, bij het feest van Trinitatis
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
3 juni

(aanvang 10.30 uur)

: Ds. E.J. de Wijer

10 juni : Ds. I. Otten (Vleuten)
17 juni : Ds. R.J. van Zwieten
24 juni : Ds. C. van den Broeke
COLLECTEOPBRENGSTEN 13 MEI 2018

Wijkdiaconie en Kerkmuziek
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€ 294,72
€ 352,55
€ 15,00

Agenda
Di. 29 mei : Thomas Open Lunchconcert
The Hague String Trio
Miriam Kirby, cello, Justyna Briefjes, viool,
Julia Dinerstein, altviool
Wo. 30 mei : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee
Do. 31 mei :

Vr.

12.30 uur

15.00 uur

Bijeenkomst in de kerkzaal van de
20.30 uur
van de Thomaskerk voor gemeenteleden van 50 tot 70 jaar.
Het gaat om onderlinge ontmoeting aan de
hand van een gespreksthema, een zogeheten
gesprek bij de borrel.
Allen hartelijk welkom!

01 juni : TienerThomasFilm

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).
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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