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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio-Vivace uit Sonata IV BWV 528
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 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 84: 4
Gemeente gaat zitten
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 273: 1, 2, 4 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Job 38 (Naardense Bijbel)
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Dan antwoordt de Ene Job
vanuit het onweer
en zegt:
wie is dat die mijn raad verduistert
met een betoog
zonder iets te weten?
Omgord toch als een kerel je lendenen,ik zal je vragen stellen
en laat jij dan mij alles weten!
Waar was jij toen ik de aarde fundeerde?meld het, als je weet hebt van begrip!
Wie heeft haar afmetingen bepaald,
want dat wéét je toch?of wie heeft over haar
een meetsnoer uitgespannen?
Waarop zijn haar sokkels afgezonken,of wie was de steller
van haar hoeksteen,
bij het eenparig gejuich
van de morgensterren,en het geschal
van alle zonen van God?
Wie sloot de zee op tussen deuren,toen hij uitbrak,
uit de baarmoeder uittoog?
Toen ik het wolkendek maakte tot zijn kleed,
een regensluier
tot zijn windeldoek,
over hem mijn wet stelde,en aanbracht
sluitbalk en deuren,
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en zei:
tot hiertoe kom je en niet verder,hier wordt paal en perk gesteld
aan de hoogmoed van je golven!
Heb jij ooit van jouw dagen
de ochtend ontboden,het morgenrood zijn plaats laten weten?,
dat het de vleugels van de aarde
moest aangrijpen,en de boosdoeners van haar
zouden worden afgeschud,
en zij verandert zoals leem onder een zegel,veelkleurig wordt
zoals een kleed:
aan de boosdoeners
wordt hun licht onthouden,de hooggeheven arm
wordt gebroken.
Ben jij gekomen tot de bronnen van de zee,in het ondoorgrondelijkste van de oervloed
heb jij omgewandeld?
Zijn aan jou onthuld
de poorten van de dood,zodat je
de poorten van de doodsschaduw zag?
Reikt je begrip
tot aan de breedten van de aarde?meld het,
als je alles van haar weet!
Waar is de weg naar waar het licht woont,en het duister,
waar dan is zijn plaats?,
zodat je het kunt wegbrengen
naar zijn gebied,dat je het kunt helpen komen
op de banen naar zijn huis!
Jij zult dat wel weten,
want je was toen al geboren,in aantal zijn je dagen véle!
Ben jij binnengekomen
in de schatkamers van de sneeuw,heb je de schatkamers van de hagel gezien,
die ik heb opgespaard
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voor de tijd van benauwing,voor de dag van aanval
en oorlog?
Waar wel is de weg
naar waar het licht wordt verdeeld,de oostenwind zich verspreidt over de aarde?
Wie groef voor de stortvloed een geul,een weg
voor het onweer vol donderstemmen,
om te doen regenen over een land
met niemand,een woestijn
zonder mens erin,
om te verzadigen woestenij en verwoesting,om te doen uitspruiten
een uitkomen van groen gras?
Heeft de regen een vader,of wie verwekte
de druppels van de dauw?
Uit wiens schoot is het ijs getogen,en de rijp uit de hemel,
wie heeft die gebaard?
Als tot steen verdichten zich de wateren,de vlakten van de oervloed
sluiten zich aaneen.
Kun jij de banden binden
van het Zevengesternte,of de boeien van de Orion openen?
Breng jij de Dierenriem naar buiten
op zijn tijd,de Berin
met haar jongen, leid je die?
Heb jij weet van de wetten des hemels,of stel jij de ambtsregels van de aarde vast?
Als je je stem verheft tot het wolkendek,overdekt jou dan een overvloed van water?
Zend jij bliksems uit en gaan ze,zeggen ze tot jou ‘hier zijn wij’?
Wie legde in de schichten hun wijsheid,of wie gaf de stralen hun verstand?
Wie telt met wijsheid de wolken af,de watervaten des hemels,
wie legt ze neer
5

38
39
40
41

wanneer het stof stolt tot een gegoten vlak,en de kluiten samenkleven?
Ga jij voor de leeuwenmoeder op jacht,de levenshonger van de welpen,
vervul je die
wanneer zij wegduiken in hun holen,in hun loofhut zitten, op de loer?
Wie verschaft aan de raaf
zijn jachtbuit
wanneer zijn jongen tot God roepen
om hulp,ronddolen zonder eten?

Orgel en trombone: Bernhard Krol (1920-2013) Sinfonia sacra "Jesu, meine Freude" opus 56
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 907

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor
Koopvaardijpastoraat en Toerusting en vorming
Orgel en trombone: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Bewerking uit motet "Jesu, meine Freude"
BWV 227
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 321: 1, 2, 4, 5 en 7
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - “Wir glauben all an einen Gott”
in Organo pleno con Pedale BWV 680

Matthijs van der Moolen (1994) studeerde in 2018 cum laude af voor
zijn masterstudie baroktrombone bij Charles Toet aan het Koninklijk
Conservatorium (Den Haag). In 2016 behaalde hij hier ook zijn twee
bachelordiploma's (klassiek en historisch trombone). Hij studeerde
klassiek trombone bij Pete Saunders en Timothy Dowling. Matthijs
richt zich voornamelijk op (oude en nieuwe) kamermuziek, en is
mede-oprichter van de ensembles Castello Consort en Ongestreken.
Met het Castello Consort speelde hij op diverse internationale
festivals voor oude muziek, waaronder de Internationale HändelFestspiele in Göttingen (DE), het Beverley Early Music Festival (UK),
het Festival d'Ambronay (FR), het Festival Barocco è il Mondo (IT) en
het Festival Oude Muziek in Utrecht (Fabulous Fringe). Ook spelen ze
in vooraanstaande Nederlandse concertseries als Kasteelconcerten,
Musica Antica da Camera, InCanto en Prelude Klassiek.
Matthijs speelde onder andere met de ensembles Música Temprana,
Eik & Linde, het Luthers Bach Ensemble, Concerto da Fusignano en
Copper & Zink. Daarnaast is hij eerste trombonist van het Ars Musica
orkest, en speelde hij in het Orkest van de 18e Eeuw (i.s.m.
Koninklijk Conservatorium) en het Nederlands Jeugd Orkest (NJO).
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
29 juli

(aanvang 10.30 uur)

: Mw. Drs. A. Boissevain

5 aug. :

Ds. E.J. de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3. De Thomaskerk is gesloten.

12 aug. :

Mw. Drs. H. van Dorssen 10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3. De Thomaskerk is gesloten.

19 aug. :

Ds. N.G. Scholten
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14.
De Thomaskerk is gesloten.

26 aug. :

Ds. J. Heuvelink
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Willem de Zwijgerkerk ,
Olympiaweg 14.
De Thomaskerk is gesloten.

2 sep. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 15 JULI 2018

Wijkdiaconie en Tienerwerk
Offerblok

€ 352,07
€ 34,00

Agenda
Wo. 25 juli : Geen Meelezen

14.00 uur

Wo. 1 aug. : Meelezen (in de Thomaskerk)

14.00 uur

Wo. 8 aug. : ThomasThee

15.00 uur

Wo. 22 aug. : ThomasThee

15.00 uur

Wo. 29 aug. : 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). De Stiltekapel is in de
maand augustus gesloten.
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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