ORDE VAN DIENST

zondag 14 oktober 2018

Voorganger: Ds. Diederiek van Loo
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata 2. c moll à 2 Clav. et Ped.
BWV 526 - Vivace
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 119: 64
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 119: 65
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 119: 66
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 299j
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jona 1
Eens richtte de HEER zich tot Jona, de zoon van Amittai:
'Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad,
om haar aan te klagen,
want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’
En Jona maakte zich gereed,
maar vluchtte naar Tarsis, weg van de HEER.
Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis.
Hij betaalde de overtocht en ging aan boord
om mee te varen naar Tarsis, weg van de HEER.
Maar de HEER wierp een hevige storm op de zee,
en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken.
De zeelieden werden bang, en ieder riep tot zijn eigen god om hulp.
Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee.
Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald,
was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen.
De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem:
‘Wat lig jij hier te slapen! Sta op, roep je God aan!
Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan.’
Intussen overlegden de zeelieden:
‘Laten we het lot werpen om te weten te komen wiens schuld het is
dat deze ramp ons treft.’
Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona.
Toen zeiden ze tegen hem: ‘Vertel ons:
Hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord?
Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’
Jona antwoordde: ‘Ik ben een Hebreeër en ik vereer de HEER,
de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft.’
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De mannen werden doodsbang, en toen ze van hem hoorden
dat hij was weggevlucht van de HEER, zeiden ze tegen hem:
‘Hoe heb je dat kunnen doen?’
En ze vroegen hem: ‘Wat moeten we met je doen,
dat de zee ons met rust laat?’
Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger.
Hij antwoordde: ‘Gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten.
Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie
tekeergaat.’
Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen;
dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds onstuimiger tegen
hen tekeer.
Toen riepen ze tot de HEER:
‘Ach HEER, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man
opofferen.
Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft.
U bent de HEER, al wat u wilt dat doet u!’
Toen tilden ze Jona op en gooiden hem in zee, en de woede van de
zee bedaarde.
De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de HEER.
Ze brachten hem een offer en deden hem geloften.
De HEER liet Jona opslokken door een grote vis.
Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis.
Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te
bidden:
Gemeente zingt: Gezang 155: 1, 2, 3, 7, 8 en 9
Tweede Schriftlezing: Jona 3 en 4 (fragmenten)
Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.
Opnieuw richtte de HEER zich tot Jona:
‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad,
om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg.’
En Jona maakte zich gereed en ging naar Nineve,
zoals de HEER hem opgedragen had.
Nineve was een reusachtige stad, ter grootte van drie dagreizen.
Jona trok de stad in, één dagreis ver, en riep:
‘Nog veertig dagen, dan wordt Nineve ondersteboven gekeerd!’
De inwoners van Nineve geloofden God:
ze riepen een vasten uit en iedereen, van hoog tot laag, hulde zich in
een boetekleed.
Toen de profetie de koning van Nineve bereikte,
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stond hij op van zijn troon, legde zijn staatsiegewaad af
en ging, gehuld in een boetekleed, op de grond zitten.
….
God zag aan hun daden dat zij omkeerden van hun kwade weg,en God kreeg berouw over het kwaad waarvan hij gezegd had het
hun aan te doen,
en hij heeft het niet gedaan.
Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad.
Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog
thuis was?
Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten.
Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol,
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder
moet leven.’
Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’
….
Zou ik geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad,
waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen
die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen,
en dan nog al die dieren?’
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 990

6

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Jeugdwerk
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) - “Vater unser im Himmelreich”
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 869: 1, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga G dur BWV 541

7

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
21 okt. :

Ds. E.J. de Wijer

28 okt. :

Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)
Boekentafel

4 nov. : Ds. W. Klouwen
11 nov. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 7 OKTOBER 2018

Wijkondersteuning / Kerk en Buurt en Kerk en Israël
Offerblok

€ 348,25
€
3,00

Agenda
Wo. 17 okt. : Meelezen

14.00 uur

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 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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