ORDE VAN DIENST

zondag 10 juni 2018

Voorganger: Ds. Idelette Otten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1785-1750) Trio d moll BWV 583
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 210
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.
Gemeente zingt: Psalm 25: 4 en 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 25: 10
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: Richteren 12: 1 - 6 (Naardense Bijbel)
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Bijeengeschreeuwd
wordt het manvolk van Efraïm
en het steekt over naar het noorden* ;
en ze zeggen tot Jefta:
waarom ben je overgestoken
om oorlog te voeren
met de zonen van Amon?ons heb je niet opgeroepen
om met je mee te gaan;
je huis
zullen we met jou erbij
in het vuur verbranden!
En Jefta zegt tot hen:
een man van twist
ben ik geweest, ik en mijn manschap,
met de zonen van Amon, bovenmate;
ik schreeuwde u bijeen
maar gij hebt mij niet uit hun hand gered;
toen ik inzag
dat je geen redder was
heb ik mijn ziel in mijn handpalm gelegd
en ben ik overgestoken
naar de zonen van Amon;
de Ene gaf hen in mijn hand;
waarom
zijt ge dan op deze dag
naar mij opgeklommen
om met mij oorlog te voeren?
Dan vergadert Jefta alle mannen van Gilead
en beoorloogt hij Efraïm;
de mannen van Gilead verslaan Efraïm,
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omdat ze hebben gezegd,
ontsnapten van Efraïm zijt gij!Gilead ligt
tussen Efraïm en Manasse in!
Gilead bezet de oversteekplaatsen
van de Jordaan die Efraïm had;
en het is geschied,
wanneer ontsnapten van Efraïm
zeiden ‘ik wil oversteken’,
dan zeiden tot zo iemand
de mannen van Gilead
‘ben jij een Efratiet?,’ en zei hij ‘nee!,’
dan zeiden ze tot hem
‘zeg toch eens sjibolet’,
en zei hij dan sibolet,
was hij dus niet in staat
het goed uit te spreken,
dan overmeesterden ze hem
en slachtten hem af,
daar bij de oversteekplaatsen
de Jordaan over;
zo valt er
in die tijd uit de gelederen van Efraïm
tweeënveertigduizend man.

Gemeente zingt: Psalm 130a
Epistellezing: 2 Korintiërs 4: 13 - 18 (Naardense Bijbel)
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En nu wij
dezelfde geest des geloofs hebben
waarin geschreven staat
‘ik heb geloofd en daarom sprak ik’
geloven ook wij en
spreken we daarom ook,
wetende dat hij die
de Heer Jezus heeft opgewekt
ook óns samen met Jezus zal opwekken
en samen met u voor zich stellen.
Want het is alles omwille van ú,
opdat de genade,
vermeerderd omwille van steeds meer,
overvloedige dankzegging zal voortbrengen
tot verheerlijking van God.
Daarom versagen wij niet;
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nee, ook al vergaat onze uitwendige mens,
onze inwendige mens echter wordt
van dag tot dag vernieuwd.
Want de tijdelijke lichte last der verdrukking
bewerkt voor ons
een onovertroffen onovertreffelijk
eeuwige zwaarte
aan glorie,
daar wij onze blik niet gericht houden
op de zichtbare
maar op de onzichtbare dingen;
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk,
maar de onzichtbare eeuwig.

Gemeente zingt: Gezang 338m
Evangelielezing: Marcus 3: 20 - 35 (Naardense Bijbel)
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Hij komt een huis binnen,
en weer komt er zo’n schare samen
dat zij niet bij machte zijn
hun brood te eten.
Als wie bij hem zijn dat horen
komen ze naar buiten
om hem te overmeesteren;
want, hebben ze gezegd,
hij treedt buiten zichzelf!
De schriftgeleerden die uit Jeruzalem
afdalen, hebben gezegd:
hij heeft Beëlzeboel (in zich)!, en:
één met de overste der demonieën
werpt hij de demonieën uit!
Hen tot zich roepend heeft hij
in tegenwerpspreuken* tot hen gezegd:
hoe is een satan bij machte
een satan uit te werpen?en als een koninkrijk tegen zichzelf
verdeeld raakt, is het niet bij machte
staande te blijven, dat koninkrijk;
als een huishouden
tegen zichzelf verdeeld raakt,
dan kan dat huis onmogelijk staan;
en als de satan tegen zichzelf opstaat
en verdeeld raakt, kan hij onmogelijk standhouden,
nee, dan heeft hij een einde;
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nee, niemand is bij machte
het huis van de sterke binnen te komen
om diens spullen te roven,
als hij de sterke niet eerst vastbindt;
en dán zal hij diens huis leegroven;
amen is het, zeg ik u:
alles zal aan de mensenzonen
vergeven worden,
de bezondigingen en evenveel lasteringen
als waarmee ze zullen lasteren,
maar als iemand lastert tegen
de heilige Geest,
die heeft tot in eeuwigheid geen vergeving,
nee, die heeft deel aan eeuwige
bezondiging!
(Dit) omdat zij hebben gezegd:
hij heeft een onreine geest in zich!
Dan komen zijn moeder en zijn broers;
ze blijven buiten staan
en zenden bericht aan hem
en laten hem roepen.
Om hem heen heeft een schare gezeten;
ze zeggen tot hem:
zie, uw moeder, uw broers
en uw zusters buiten zoeken u!
Ten antwoord zegt hij tot hen:
wíe ís mijn moeder, en mijn broeders?
Hij kijkt in het rond naar hen die
in een cirkel rondom hem zitten, en zegt:
ziehier mijn moeder en mijn broeders!wie de wil van God zal doen,
die is mijn broeder, en zuster, en moeder!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 721

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
[[

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie Werelddiaconaat en Eredienst
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1879) “Herzlich tut mich erfreuen”
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 418
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 1e deel uit Sonata III ‘Aus tiefer not’
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
17 juni :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. R.J. van Zwieten

24 juni : Ds. C. van den Broeke
1 juli

:

Ds. A. van Ligten

8 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN 3 JUNI 2018

Wijkdiaconie en Kerk als plaats van stilte
Offerblok
Agenda
Di. 12 juni : Thomas Open Lunchconcert
Perez & Garzás
Serena Perez, mezzo-sopraan
Raquel Garzás, piano

€ 321,60
€ 27,25

12.30 uur

Wo. 13 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 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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