ORDE VAN DIENST

zondag 24 juni 2018

Voorganger: Ds. Leon van den Broeke
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Wachet auf, ruft uns die Stimme” - BWV 645
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 1: 1
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 1: 2
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 1: 3
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 914
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 14-21 (NBV)
14
15

16
17
18
19

20
21

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan
overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven,
waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is
gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden
leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is
opgewekt.
Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de
maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we
vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden.
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe
schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.
Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met
zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.
Het is God die door Christus de wereld met zich heeft
verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet
aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de
verzoening toevertrouwd.
Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn
oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God
verzoenen.
God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt
met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God
konden worden.

Gemeente zingt: Gezang 632
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Tweede Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 (NBV)
35
36
37
38
39
40
41

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei
hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’
Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot
waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het
meer op.
Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de
boot, zodat die vol water kwam te staan.
Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze
maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet
schelen dat we vergaan?’
Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend
toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging
liggen en het meer kwam helemaal tot rust.
Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed?
Geloven jullie nog steeds niet?’
Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen
elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem
gehoorzamen?’

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Psalm 107: 11, 12 en 15
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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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” - BWV 634
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 704
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium, Fuga et Ciaconna in C
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
1 juli

:

Ds. A. van Ligten

8 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

15 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

22 juli

: Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)

COLLECTEOPBRENGSTEN 17 JUNI 2018

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat en Pastoraat
Offerblok

€ 258,68
€ 11,00

Agenda
Di. 26 juni : Thomas Open Lunchconcert
Cynthia Freivogel, viool

12.30 uur

Wo.27 juni : Geen Meelezen
ThomasThee

15.00 uur

Vr. 29 juni :ThomasFilm: “Les Gardiennes” (2017)
regie: Xavier Beauvois

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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