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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Schmücke dich, o liebe Seele “ - BWV 654
a 2 Clav. e Pedale - ui: Leipziger Choräle
1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2
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 98: 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 98: 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 412: 1 en 3
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Openbaring 4 (Naardense Bijbel)
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Na deze dingen zag ik, en zie:
in de hemel was een deur geopend!
En de eerste stem,
die ik als een bazuin
tot mij had horen spreken, zei:
klim hierheen op,
en ik zal je tonen ‘wat na deze dingen
moet geschieden’!
Meteen geraakte ik in geestvervoering.
En zie:
een troon stond in de hemel,
en op de troon iemand die zat.
En die daar zat,
was van aanzien als jaspis en sardius.
En een regenboog rondom de troon
van aanzien als smaragd.
En rondom de troon vierentwintig tronen,
en op de tronen
vierentwintig oudsten gezeten,
gekleed in witte gewaden
en met gouden kronen op hun hoofden.
En van de troon uit gaan bliksemstralen,
stemmen en donderslagen.
En zeven vuurfakkels brandend
voor het aanschijn van de troon,dat zijn de zeven geesten Gods.
En voor het aanschijn van de troon
iets als een zee van glas,
gelijkend op kristal.
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En te midden van de troon
en rondom de troon,
vier levende wezens vol ogen voor en achter.
En het eerste levende wezen
is gelijk een leeuw,
en het tweede levende wezen
is gelijk een jonge stier,
en het derde levende wezen
heeft het aanschijn als van een mens,
en het vierde levende wezen
is gelijk een vliegende adelaar
En de vier levende wezens:
ieder van hen had zes vleugels,
rondom en van binnen vol met ogen.
En zonder rust roepen zij dag en nacht:
heilig, heilig, heilig de Heer God,
de albeheerser
die was en die is en die komt!
En telkens wanneer de levende wezens
glorie en eer en dankzegging geven
aan hem die op de troon zit,
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
vallen de vierentwintig oudsten neer
voor het aanschijn van hem
die zetelt op de troon
en brengen hulde aan hem
die leeft tot in de eeuwen der eeuwen,
en zij werpen hun kronen neer
voor het aanschijn van de troon, roepend:
waardig zijt gij,
onze Heer en God,
om te ontvangen
de glorie en de eer en de kracht,
want gíj hebt het al geschapen
en door uw wil was het
en werd het geschapen!

Gemeente zingt: Gezang 726: 1, 2, 5 en 6
Tweede Schriftlezing: Openbaring 5 (Naardense Bijbel)
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En ik zag in de rechterhand
van hem die op de troon zat
‘een boekrol van binnen en van buiten
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beschreven’,
verzegeld met zeven zegels.
En ik zag een sterke engel,
met grote stem uitroepend:
wie is waardig de boekrol te openen
en zijn zegels te verbreken?
En niemand was bij machte,
noch in de hemel, noch op aarde,
noch onder de aarde,
om de boekrol te openen of in te zien.
En ik weende zeer,
omdat niemand waardig bevonden werd
de boekrol te openen of hem in te zien.
En een van de oudsten zei tot mij:
ween niet,
zie, overwonnen heeft de leeuw,
uit de stam van Juda, de wortel van David,
om de boekrol te openen
met zijn zeven zegels!
En zie!ik zag in het midden van de troon
en van de vier levende wezens
en in het midden van de oudsten
een lam staan, geslacht,
met zeven horens en zeven ogen;
dat zijn de zeven geesten Gods
uitgezonden over de hele aarde.
En het kwam en ontving de rol
uit de rechterhand van hem
die op de troon zat.
En toen het de boekrol aannam,
vielen de vier levende wezens
en de vierentwintig oudsten
neer voor het aanschijn van het lam,
ieder met een citer en gouden schalen
vol reukwerk,dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied, en zeiden:
waardig zijt gij
de boekrol in ontvangst te nemen
en zijn zegels te openen,
want gij zijt geslacht
en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed
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mensen uit alle stam, taal,
gemeenschap en volk;
en gij hebt hen gemaakt voor onze God
tot een koningschap en priesters,
en zij zullen als koningen heersen op aarde!
En ik zag,
en ik hoorde een stem van vele engelen
rondom de troon en de levende wezens
en de oudsten,
en hun aantal was
tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen,
zeggende met grote stem:
waardig is het lam dat is geslacht
om te ontvangen de kracht,
rijkdom en wijsheid,
sterkte, eer, glorie en zegening!
En ieder schepsel in de hemel
en op de aarde,
onder de aarde en op de zee,
én alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen:
aan hem die op de troon zit en aan het lam,
de zegening en de eer, de glorie en de kracht,
tot in de eeuwen der eeuwen!
En de vier levende wezens zeiden:
amen!
En de oudsten vielen neer
en brachten hem hulde.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 377: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat en Eredienst
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: César Franck (1822-1890) - Prélude en si mineur opus 18
uit: Six Pièces pour Grand Orgue (1859 – 63)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed
Nodiging
Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt gezang 343:1 t/m 4

7

V:
G:

De vrede van Christus met u!
Hij is onze vrede.

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:
G:
V.
G:

Verheft uw harten!
Wij hebben ze tot de HEER geheven.
Zegenen wij de HEER, onze God!
Goed is het en passend!

V.:

Ja waarlijk, goed is het en passend,
dat wij U zegenen, HEER onze God,
want daartoe hebt Gij ons gemaakt
en daartoe alleen hebt Gij
de dag van uw wraak tegengehouden, –
Gij doorbreekt het razen van de volken
met de stemmen van de heiligen,
met hun zuchten en profeteren;
Gij weerstaat en verhindert de ijdele plannen
door de toekomst van uw Zoon;
en daarom hebben wij ons hart in de hemelen
met alle oprechten die naar U reikhalzen,
met alle verdrukten die tot U roepen,
met alle ootmoedigen die U dienen,
met alle engelen die uw aangezicht zien,
en wij zingen tot U:

Gemeente zingt: Gezang 404a
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V.:

Ja, gezegend Hij die komt,
zachtzinnig onder de mensen,
met het geheim van de aarde op de tong,
de besnedene van hart,
die de wil van God tot de zijne maakt,
toegenegen en ootmoedig,
de Mensenzoon, aan wie gegeven wordt
heerschappij en glorie en het koninkrijk:
dat Hem alle volken eren zullen.
Gezegend Hij, gelijk Hij gekomen is,
als een lam bij wie de wolven huizen,
die werd gedoopt omdat het betaamde
aldus alle gerechtigheid te volbrengen,
die tot de zieken en gekrenkten is gegaan
en zich de verstrooiden heeft aangetrokken,
die spijs heeft vermeerderd voor velen
en woorden gaf van geest en leven;
die alzo in de nacht, dat Hij werd overgeleverd,
het brood nam in zijn handen,
het zegende en brak en zei:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.
En evenzo na de maaltijd
sprak Hij een dankgebed,
en nam Hij de beker van de dankzegging en zei:
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
tot vergeving van zonden;
drinkt allen hieruit, tot mijn gedachtenis.
Gezegend Hij, gelijk Hij komen zàl,
gezeten op wolken,
en alles aan Hem ondergeschikt;
dan zal Hij de tranen van de ogen wissen,
en de dood zal niet meer zijn;
dan zal een ieder eer geven aan God:
‘Hosanna in de hoge!’

G.:

Maranatha!

Gebed des Heren
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Delen van brood en wijn
Orgelspel: Johannes Brahms (1833 - 1897) “Schmücke dich, o liebe Seele” uit: Elf Choralvorspiele opus posth. 122 - 1897
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 377: 5, 6 en 7

Zegen, beantwoord met:

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

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
9 dec. :

2e Advent

Ds. R.J. van Zwieten:

COLLECTEOPBRENGSTEN 4 NOVEMBER 2018

Wijkdiaconie en Kerk in Actie / zending
Offerblok

€
€

231,30
8,70

Agenda
Wo. 14 nov. : Geen Meelezen
ThomasThee

15.00 uur

Bijbeltafel “Met Jona de diepte in”
20.00 uur
door Angeliek Knol (predikant in opleiding)
Vr. 16 nov. : Nacht van de Bijbel

19.30 uur

Zo. 18 nov. : Kleine Thomas en 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 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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