ORDE VAN DIENST

zondag 18 november 2018

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Wachet auf, ruft uns die Stimme”
à 2. Clav. et Pedal - BWV 645
uit: Sechs Choräle von verschiedener Art
(Schübler - Choräle)
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
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
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Gemeente zingt: Gezang 412

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Jona 1 : 1 – 16
1 Het woord van JHWH geschiedde tot Jona
de zoon van Amittai:
2
Sta op,
ga naar Nineve, die grote stad
en roep tegen haar!
Want opgestegen is hun kwaad voor mijn aangezicht.
3 En Jona stond op
om te vluchten naar Tarsis
weg van voor het aangezicht van JHWH:
hij daalde af naar Jafo
vond een schip dat in Tarsis zou aankomen
gaf het vaarloon
en daalde er in af
om met hen te komen in Tarsis
weg van voor het aangezicht van JHWH.
4 JHWH echter
gooide een grote wind naar de zee,
en er geschiedde een grote storm op zee
en het schip dacht te breken.
5 Toen vreesden de zeelieden
en zij schreeuwden, ieder tot zijn god
en ze gooiden het stukgoed dat op het schip was, in de zee
om dit daarvan te verlichten.
Jona echter daalde af in het scheepsruim
legde zich neer
en viel in diepe slaap.
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6 De schipper naderde tot hem
en zei tot hem:
Hoe kunt jij in diepe slaap zijn?!
Sta op,
roep tot je god
misschien wil die god zich om ons bekreunen
opdat wij niet verloren gaan!
7 Ze zeiden, de een tot de ander:
Komt, laten we loten werpen
zodat wij weten door wie dit kwaad ons treft.
Ze wierpen loten
en het lot viel op Jona.
8 Ze zeiden tegen hem:
Deel ons toch mee,
jij, om wie dit kwaad ons treft:
Wat is je taak,
vanwaar kom je,
wat is je land
en uit wat voor volk ben je?
9 Hij zei tegen hen:
Hebreeër ben ik,
JHWH, de God van de hemel, vrees ik
die gemaakt heeft de zee en het droge.
10 Toen vreesden de mannen met grote vrees
en zeiden tegen hem:
Wat heb je gedaan!?
Nu wisten de mannen:
weg van voor het aangezicht van JHWH
was hij op de vlucht,
dàt had hij hun meegedeeld.
11 Ze zeiden tot hem:
Wat moeten wij met je doen
zodat de zee van ons aflaat?
Want de zee werd gaandeweg stormachtiger.
12 Hij zei tegen hen:
Neem mij op en gooi mij in de zee
zodat de zee van jullie aflaat,
want ik weet:
door mij is deze grote storm over jullie.
13 De mannen roeiden om hem terug te brengen op het droge
maar ze konden het niet
want de zee werd gaandeweg stormachtiger tegen hen.
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14 Toen riepen ze tot JHWH
en zeiden:
Ach JHWH,
laat ons niet verloren gaan om het leven van deze man
en leg geen bloedschuld op ons.
Gij toch, JHWH, zoals het u behaagt, zo doet gij.
15 Toen namen ze Jona op en gooiden hem in de zee
en de zee stond stil en woedde niet meer.
16 Toen vreesden de mannen JHWH met grote vrees.
Zij offerden een slachtoffer voor JHWH
en deden geloften.
Gemeente zingt: Psalm 107: 12, 13 en 14
Vervolg Schriftlezing: Jona 2: 1 – 6 en 11
1 JHWH zette een grote vis in
om Jona op te slokken.
Jona was in het ingewand van de vis
drie dagen en drie nachten.
2 Jona bad tot JHWH, zijn God,
uit het ingewand van de vis
3 en zei:
Ik heb geroepen uit mijn benauwdheid tot JHWH
en Hij heeft mij geantwoord
uit de schoot van het dodenrijk heb ik geschreeuwd
gij hebt mijn stem gehoord.
4
Ge had mij in de diepte geworpen
in het hart van de zeeën
de stroom omgaf mij
al uw brekers en golven over mij heen.
5 Ik zei:
Verdreven ben ik, weg uit uw ogen
nochtans blijft mijn blik gericht op uw heilige tempel.
6)
Mij omvingen de wateren tot stikkens toe,
de oervloed omgaf mij
riet was gewonden om mijn hoofd.
(..)
11 JHWH sprak tot de vis
en die spuwde Jona op het droge.
Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 155

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stichting “De Sluis”
en Pastoraat rond verlies
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
“Jesus bleibet meine Freude” - BWV 147
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Fuga - BWV 537

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)

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. :
16 dec. :

Ds. R.J. van Zwieten:

2e Advent

Ds. E.J. de Wijer

3e Advent

COLLECTEOPBRENGSTEN 11 NOVEMBER 2018

Kerk in Actie/Binnenlands Diaconaat en Eredienst
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€
€
€

227,70
198,90
14,00

Agenda
Di. 20 nov. : Thomas Open Lunchconcert
Seán Morgan-Rooney, piano

12.30 uur

Wo. 21 nov. : Meelezen

14.00 uur

Bijbeltafel “Met Jona de diepte in”
door Angeliek Knol (predikant in opleiding)

20.00 uur

Vr. 23 nov. : Presentatie van het nieuwe boek
20.00 uur
van Karel Eykman: “Vrij als de vogels”
Zo. 25 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 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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