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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Cor Kee (1900-1997) - Den 141sten Psalm
(Uit: Psalmen voor Orgel ca. 1938-1944)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 31: 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 31: 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 31: 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 304
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 4 (naar Gerard van den Boomen: “Dan
worden je zonden wit als sneeuw”)
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Dan zullen zeven vrouwen één man aanklampen:
‘Voedsel en kleren hebben wij, geef ons je naam
en bevrijd ons zo van smaad.’
Wat HIJ, GOD MET ONS, doet, zal ontspruiten en schitteren,
de vrucht van het land zal heil brengen
aan hen van Israël die ontkomen.
Dan zal geschieden dat wie gered wordt
heilig zal worden genoemd,
zij die in Jeruzalem ten leven zijn geschreven.
Als HIJ alle drek, het vuil van Sions dochters
zelf heeft afgespoeld
en het bloed dat in Jeruzalem gevloeid is
weggewassen heeft
door de geest van recht
en de geest van zuiverheid,
– al wat kwaad is: wég –,
dan schept HIJ voor al wie in Sion samenzijn
des daags een wolk en ‘s nachts een stralende vuurvlam
ter beschutting voor allen.
En over alles zal zijn glorie verschijnen
als een bruidshemel.
Een loofhut is het met schaduw tegen hitte,
een plek van toevlucht tegen bedreigingen
van vloedgolven en stortregens.

Gemeente zingt: Gezang 550: 1 en 2
Tweede Schriftlezing: Marcus 5: 22 - 43 (vertaling A.P.J. van Ligten)
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En er komt een van de synagogebestuurders,
met de naam Jaïrus.
Hij ziet hem en valt hem aan de voeten
en dringt sterk bij hem aan met de woorden:
‘Mijn dochtertje is ziek, ten dode,
kom toch en leg haar de handen op
dat zij wordt gered en blijft leven.’
Jezus ging met hem weg
en met hem ging een grote menigte mee,
ze drongen tegen hem op.
Een vrouw die twaalf jaar bloedingen had,
en veel geleden had van vele dokters
en al het hare had besteed
en er totaal geen baat bij had gehad, integendeel:
het was veeleer erger geworden,
zij dan, die over Jezus gehoord had,
kwam in de menigte achter hem
en raakte zijn kleren aan,
‘want,’ zei ze, ‘al raak ik alleen maar zijn kleren aan,
dan zal ik gered zijn.’
Terstond viel de bron van haar bloed droog
en zij merkte aan haar lichaam
dat zij van haar kwaal was genezen.
Jezus merkte aan zichzelf
dat er kracht van hem was uitgegaan,
hij wendde zich terstond in de menigte om
en zei: ‘Wie raakte daar aan mijn kleren?’
Zijn leerlingen zeiden tot hem:
‘Je ziet de menigte zich om je verdringen
en dan zeg je: Wie raakt mij aan?’
Hij bleef rondspeuren
om haar te zien die dit had gedaan.
De vrouw, met vrees en beven,
maar beseffend wat haar was geschied,
kwam en wierp zich voor hem neer
en zei hem de hele waarheid.
Hij sprak tot haar: ‘Dochter,
dit vertrouwen van jou, dat heeft je gered.
Ga in vrede, wees gezond en vrij van je kwaal.’
Nog terwijl hij spreekt, komen ze
uit het huis van de synagogebestuurder hem zeggen:
‘Uw dochter is gestorven.
Waarom de rabbi nog storen?’
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Maar als Jezus dat woord hoort spreken
zegt hij tegen de synagogebestuurder:
‘Vrees niet, heb alleen maar vertrouwen.’
En hij stond niemand toe met hem mee te gaan
dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus.
En ze komen aan bij het huis van de synagogebestuurder
en daar aanschouwt hij: rouwmisbaar,
weeklagende en luidkeels huilende mensen.
Hij gaat naar binnen en zegt tot hen:
‘Waarom maken jullie rouwmisbaar en weeklagen jullie?
Het kind ís niet gestorven, het slaapt.’
En zij lachten hem uit.
Maar hij drijft ze hoogstpersoonlijk uit
en neemt de vader van het kind en de moeder mee
en zijn metgezellen
en treedt binnen, daar waar het kind is.
Hij neemt het kind bij de hand
en zegt tot haar: Talitha, koem’,
vertaald is dat: ‘Meisje, ik zeg je, waak op.’
En het meisje stond op, terstond,
en ze liep alweer rond,
ja, twaalf jaar was ze.
En zij raakten verbijsterd met grote verbijstering,
en hij droeg hun met klem op
dat niemand dit mocht weten.
Ook zei hij dat zij haar iets te eten moesten geven.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 726: 1, 2 en 5

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 362
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Anthoni van Noordt (c. 1619 - 1675) - Fantasia ex d
(Uit: het Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen,
1659)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
8 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

15 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

22 juli

: Ds. E.J. de Wijer

29 juli

:

(aanvang 10.30 uur)

Mw. Drs. A. Boissevain

COLLECTEOPBRENGSTEN 24 JUNI 2018

Wijkdiaconie en Jeugdwerk
Offerblok

€ 308,90
€ 33,00

Agenda
Wo. 4 juli : Meelezen

14.00 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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