ORDE VAN DIENST

zondag 4 november 2018

Voorganger: Ds. Wouter Klouwen
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Paul Hindemith (1895 - 1963) “Ruhig bewegt” - uit: Sonata II für Orgel 1937
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 63: 1
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 63: 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 63: 3
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
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: Jesaja 20
1
2

3
4

5
6

In het jaar van de komst van de opperbevelhebber naar Asdod,
toen Sargon, de koning van Assyrië, hem gezonden had en hij
tegen Asdod streed en het innam –
in die tijd sprak JHWH door de dienst van Jesaja, de zoon van
Amoz:
Ga, maak het rouwgewaad van om uw middel los en doe uw
schoenen van uw voeten.
En hij deed dat.
Daar ging hij dan, naakt en barrevoets.
Toen zei JHWH:
Zoals Mijn dienaar Jesaja drie jaar naakt en barrevoets
rondloopt, als teken en wonder voor Egypte en Cusj,
zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de
ballingen uit Cusj wegvoeren,
jong en oud, naakt en barrevoets,
de billen bloot, tot schande van Egypte.
Men zal ontsteld en beschaamd zijn
vanwege Cusj, hun verwachting,
en vanwege Egypte, hun eer.
En de bewoners van deze kuststreek zullen op die dag zeggen:
Zie, zo is het gegaan met onze verwachting,
waar wij naartoe vluchtten om hulp, om gered te worden van
de koning van Assyrië!
Hoe zullen wíj dan ontkomen?

Gemeente zingt: Gezang 321: 1, 2, 3, 6 en 7
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Tweede Schriftlezing: Jesaja 52: 13 - 53: 3 (NBG 1951)
52
13
14
15

53
1
2

3

Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, hij zal verhoogd, ja, ten
hoogste verheven zijn.
Zoals velen zich over u ontzet hebben – zozeer misvormd, niet
meer menselijk was zijn verschijning, en niet meer als die der
mensenkinderen zijn gestalte –
zó zal hij vele volken doen opspringen, om hem zullen koningen
verstommen, want wat hun niet verteld was, zien zij, en wat zij
niet gehoord hadden, vernemen zij.
Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des
Heren geopenbaard?
Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een
wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij
hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem
zouden hebben begeerd.
Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten
en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het
gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet
geacht.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Psalm 97: 4, 5 en 6
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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
Kerk in Actie / zending
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Psalm 146c: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Praeludium Es dur - BWV 552, 1
uit: Dritter Theil der Klavierübung 1739
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Thomascantorij 2018
Op Eerste Kerstdag, dinsdag 25 december, zal de Thomascantorij
meewerken aan de viering.
Op de volgende dinsdagavonden wordt er gerepeteerd in de
Thomaskerk van 19.45 – 21.00 uur:
-

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

27 november
4 december
11 december
18 december

- Dinsdag 25 december, Kerstmorgen, generale repetitie om 9.15
uur. Viering om 10.30 uur.
Opgeven kan bij cantor-organist Harmen Trimp via email
harmentrimp@hotmail.com of via telefoon 06-41705850.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

11 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Schrift en Tafel

18 nov. : Ds. R.J. van Zwieten

Boekentafel

25 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar
1e Advent
Schrift en Tafel

2 dec. : Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN 28 OKTOBER 2018

Wijkdiaconie en Hervormingsdag: kerkvernieuwing
Offerblok

€ 382,74
€ 41,00

Agenda
Di.

6 nov. : Thomas Open Lunchconcert
Juten & Bouw
Eveline Juten, zang, cister en luit
Arwen Bouw, barokviool

Wo. 7 nov. : Meelezen

12.30 uur

14.00 uur

Bijbeltafel “Met Jona de diepte in”
20.00 uur
door Angeliek Knol (predikant in opleiding)
Do. 8 nov. : ThomasBoek
Besproken zal worden het boek:
“Wees onzichtbaar” van Murat Isik

20.00 uur

Zo. 11 nov. : Geen Kleine Thomas en geen Baby Thomas
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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