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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Vor deinen Thron tret' ich hiermit” BWV 688a
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
Franz Schubert (1797 - 1828) “Litanei auf das Fest Aller Seelen” (1816) Couplet 1, 2 en 3
Ruh'n in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüberschieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Rust in vrede, alle zielen
Die aan leed ten offer vielen,
Die 't volmaakt hebben gered,
Levensmoe, geboren net,
Van ons gingen, overleden:
Alle zielen, rust in vrede!
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Liebevoller Mädchen Seelen,
Deren Tränen nicht zu zählen,
Die ein falscher Freund verließ,
Und die blinde Welt verstieß
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liefdevolle meisjeszielen,
Bij wie zoveel tranen vielen,
Die een valse vriend verliet,
En de wereld blind verstiet,
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, in reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Zij die nooit in ’t zonlicht lachten,
In de nacht vol pijn verwachtten,
Eens, in zuiver hemellicht,
God te zien van aangezicht:
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

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

Gemeente zingt: Psalm 150a

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

Eerste Schriftlezing: Openbaring 7: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
1

Daarna zag ik vier engelen staan
bij de vier hoeken van de aarde,
die de vier winden van de aarde vasthielden,
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4
5
6
7
8

zodat er geen wind kon waaien
over land of zee of enige boom.
En ik zag een andere engel opkomen
vanwaar de zon opgaat:
hij had het zegel van de levende God
en schreeuwde met grote stem
tot de vier engelen
aan wie het gegeven was
om schade toe te brengen aan de aarde
en de zee,
en zei:
brengt geen schade toe aan de aarde
of de zee of de bomen,
voordat wij de dienaars van onze God
verzegeld hebben op hun voorhoofd!
En ik hoorde het aantal van de verzegelden:
honderdvierenveertigduizend verzegelden
uit alle stammen van de kinderen Israëls;
uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden,
uit de stam Ruben twaalfduizend,
uit de stam Gad twaalfduizend,
uit de stam Aser twaalfduizend,
uit de stam Naftali twaalfduizend,
uit de stam Manasse twaalfduizend,
uit de stam Simeon twaalfduizend,
uit de stam Levi twaalfduizend,
uit de stam Issachar twaalfduizend,
uit de stam Zebulon twaalfduizend,
uit de stam Jozef twaalfduizend,
uit de stam Benjamin twaalfduizend
verzegelden.

Gemeente zingt: Gezang 728: 1, 2 en 3
Couplet 1 en 2 Sopraan: solo en enkelen
Gemeente: refrein (= allen)
Couplet 3
Gemeente (= allen)
Tweede Schriftlezing: Openbaring 7: 9 – 17
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Daarna zag ik,
en zie:
een grote schare die niemand tellen kon,
uit alle volken en stammen,
gemeenschappen en talen,
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14

15

16
17

staande vóór de troon en vóór het lam,
gekleed in witte gewaden,
met palmtakken in hun handen;
en zij schreeuwen met grote stem, zeggend:
de redding is aan onze God,
die zetelt op de troon, en aan het lam!
En alle engelen stonden rondom de troon
met de oudsten en de vier levende wezens,
en zij vielen voor het aanschijn van de troon
op hun aanschijn;
zij brachten God hulde en zeiden:
amen!de zegen, de glorie en de wijsheid,
de dankzegging en de eer, de kracht
en de sterkte
aan onze God, tot in de eeuwen
der eeuwen;
amen!
En een van de oudsten
antwoordde mij met de woorden:
die daar, met hun witte gewaden,
wie zijn zij en waar komen zij vandaan?
En ik zei hem:
mijn heer, gíj weet het!
En hij zei tot mij:
dat zijn zij
die uit de grote verdrukking komen;
zij hebben hun gewaden gewassen
en witgemaakt in het bloed van het lam;
daarom zijn zij voor het aanschijn
van de troon van God
en vereren hem dag en nacht in zijn tempel;
en die zetelt op de troon
zal zijn tent over hen uitspannen;
zij zullen geen honger en dorst meer hebben,
de zon noch enige andere hitte
zal op hen vallen,
want het lam in het midden van de troon
zal hun herder zijn
en hun de weg wijzen
naar de waterbronnen van het leven;
en God zal iedere traan uit hun ogen
wegwissen!
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GEMEENTE ZINGT: Gezang 339a

VERKONDIGING
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas

INLEIDENDE WOORDEN
Gemeente zingt samen met de soliste: “De mensen van voorbij” tekst Hanna Lam - melodie Jos van der Kooy
Couplet 1 en 2 sopraan, couplet 3 gemeente

Gemeente gaat staan
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Gedachtenis van de namen
MARLIEN DIJKEMA

03-06-1958 - 13-12-2017

GERDA DE WIJER-MOOL HUIJSEN

14-04-1930 - 15-12-2017

DIRK TEUNIS JAASMA

04-09-1943 - 27-12-2017

FERDINAND JOHANNES AMSEN

09-07-1938 - 05-01-2018

NICO MARIUS ADRIAAN TER LINDEN

26-07-1936 - 28-01-2018

ELISABETH QUIST-VAN REENEN

24-09-1929 - 08-03-2018

MARIE BLANS

21-10-1927 - 14-03-2018

JOHAN WILHELM VAN HULST

28-01-1911 - 22-03-2018

RUTGERDINA OOSTERHUIS

20-09-1922 - 24-03-2018

MAVIS ADELINE ZSCHUSCHEN

27-03-1934 -

05-04-2018

ARIE ABEL

27-12-1932 - 21-05-2018

JOHANNA ROSINA ABEL-OUWEHAND

11-01-1931 - 21-05-2018

HENDRIKA CHRISTINA HEIJBLOM

03-09-1937 - 19-08-2018

JOHANNA GEERTRUIDA KLEIN-SCHOLING

24-03-1927 - 27-08-2018

MOMENT VAN STILTE
Gemeente zingt: Gezang 444
Gemeente gaat zitten
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Diensten voor
gehandicapten en Kerkmuziek: Koren
Orgel met Sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria uit Cantate BWV 127
Die Seele ruht in Jesu Händen,
wenn Erde diesen Leib bedeckt.
Ach ruft mich bald, ihr Sterbeglocken,
ich bin zum Sterben unerschrocken,
weil mich mein Jesus wieder weckt.
De ziel rust in Jezus’ handen
wanneer aarde dit lichaam bedekt;
ach, roep mij snel, gij doodsklokken
ik ben niet bang voor het sterven
omdat mijn Jezus mij weer opwekt.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 737, 1, 2, 3, 4, 5, 15 t/m 21
1
allen
2
sopraan
3
allen
4
vrouwen
5
allen
15 mannen
16 allen
17 vrouwen
18 allen
19 mannen
20 allen
21 allen
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga in c moll
BWV 582
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De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen
van Marianne Pak. Momenteel wordt zij gecoacht door Hanneke de
Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a. Christoph
Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en
Miranda van Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met
organisten, waaronder Aart Bergwerff, Geerten van de Wetering,
Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op
repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m.
Max Reger, Alphons Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege
haar interesse in theologische vraagstukken studeerde Elma Dekker
ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden.

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)
1e Advent
Schrift en Tafel

2 dec. :

Ds. E.J. de Wijer

9 dec. :

Ds. R.J. van Zwieten:

2e Advent

16 dec. :

Ds. E.J. de Wijer

3e Advent

23 dec. :

Ds. J. van Rijn

4e Advent

COLLECTEOPBRENGSTEN 18 NOVEMBER 2018

Stichting “De Sluis” en Pastoraat rond verlies
Offerblok

€
€

345,42
6,00

Agenda
Di. 27 nov. :Repetitie Kerstcantorij

19.45 uur

Wo. 28 nov. : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee

15.00 uur

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

20.00 uur

Vr. 30 nov. : ThomasFilm: “Call Me by Your Name”
(2017) - regie Luca Guadagnino.

19.30 uur

Zo. 2 dec. : 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.
12

