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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”
à 2 claviers et pédale BWV 659
uit: Leipziger Choräle - 1744 – 48
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 25: 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 25: 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 25: 4
Gemeente gaat zitten
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Bas solo: uit:”Laudario di Cortona” (14e eeuw)
Uit de hemel wordt een nieuwe boodschap gebracht
door de engel Gabriël, naar een stad in Gallilea
waar Judese mensen woonden
die de Hebreeuwse taal spraken
in stad en kasteel.
Uit de hemel wordt een nieuwe boodschap gebracht
door de engel Gabriël, naar een stad in Gallilea
die Nazareth heette,
waar de maagd was geboren en woonde,
getrouwd met Jozef,
volgens de wet, met een ring.
“Wees gegroet Maria, vol van genade;
God behoedt u, serene ster:
God is met jou
die je zal leiden
naar het mooie paradijs.
Onder de vrouwen wees gezegend
meer dan geen andere
en daarom zij gezegd:
de heilige Geest
heeft je , zonder schromen
uitgekozen voor het beste.
Uit jouw buik zal de vrucht verschijnen
die heel de wereld zal redden
waar de duivel te gronde zal worden gericht
door grote ellende.
De vrouw was geheel verward,
de gekroonde koningin,
de godvruchtige, zeer bewonderde,
door wat Gabriël zei.
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 463: 1, 2, 6, 7 en 8

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

Eerste Schriftlezing: Openbaring 8 (Naardense Bijbel)
1
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En toen hij het zevende zegel opende,
geschiedde er een stilte in de hemel
van ongeveer een half uur.
En ik zag de zeven engelen
die voor het aanschijn van God stonden,
en hun werden gegeven: zeven bazuinen.
En er kwam een andere engel
die met een gouden wierookvat
bij het altaar ging staan
en hem werd veel reukwerk gegeven
om met de gebeden van alle heiligen
neer te leggen op het gouden altaar
voor het aanschijn van de troon.
En de rook van het reukwerk steeg op
mét de gebeden der heiligen,
uit de hand van de engel omhoog
tot voor Gods aanschijn.
En de engel nam het wierookvat,
vulde het met vuur van het altaar
en wierp het op de aarde,
en er geschiedden donderslagen en stemmen,
bliksemstralen en een beving.
En de zeven engelen met de zeven bazuinen
maakten zich gereed om de bazuin te blazen.
En de eerste blies de bazuin,
en het geschiedde:
hagel en vuur, met bloed vermengd,
werd op de aarde geworpen;
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en het derde deel van de bomen
werd afgebrand,
en al het groene gras werd afgebrand.
En de tweede engel blies de bazuin,
en iets als een grote berg, laaiend van vuur,
werd in de zee geworpen;
en het geschiedde
dat het derde deel van de zee bloed werd,
het derde deel van
de levende schepselen in de zee stierf,
en het derde deel van de schepen
verwoest werd.
En de derde engel blies de bazuin,
en uit de hemel viel een grote ster,
brandend als een fakkel;
en hij viel op het derde deel
van de rivieren en de waterbronnen;
als naam van de ster wordt gezegd
de Absint,- alsem,
en het geschiedde
dat het derde deel van de wateren
alsem werd,
en vele mensen stierven van het water,
omdat het bitter was geworden.
En de vierde engel blies de bazuin,
en het derde deel van de zon
en het derde deel van de maan
en het derde deel van de sterren
werd getroffen,
zodat het derde deel ervan verduisterd werd
en de dag voor een derde minder licht had
en de nacht evenzo.
En ik zag,
en ik hoorde één adelaar
vliegend in het midden van de hemel
met grote stem roepen:
wee, wee!,
wee degenen die op de aarde wonen,
vanwege de overige bazuinstemmen
van de drie engelen
die op de bazuin gaan blazen!
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Orgel en Bas: G. F. Händel (1685 – 1759) - uit: ”Messiah”
Thus saith the Lord, the Lord of hosts:
Yet once a little while and I will shake the heavens and the earth,
the sea and the dry land.
And I will shake all nations;
and the desire of all nations shall come.
(Haggai 2: 6-7)
The Lord, whom ye seek, shall suddenly come to His temple,
even the messenger of the Covenant, whom you delight in; behold,
He shall come, saith the Lord of hosts.
(Malachi 3: 1)
But who may abide the day of His coming,
and who shall stand when He appeareth?
For He is like a refiner's fire.
(Malachi 3: 2)
Want zo zegt de Here der heerscharen:
Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde,
de zee en het droge doen beven;
Ja, Ik zal alle volken doen beven en de kostbaarheden van alle
volken zullen komen;
plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die gij zoekt,
namelijk de Engel des verbonds, die gij begeert:
Zie, Hij komt, zegt de Here der Heerscharen.
Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan,
als Hij verschijnt?
Want Hij zal zijn als het vuur van de smelter
Tweede Schriftlezing: Lucas 21: 25 - 31 (Naardense Bijbel)
25

26

Er zullen tekenen zijn
door zon, maan en sterren,over het land een gedrang van volkeren,
in radeloosheid om
‘geschal van zee en golfslag’,
terwijl mensen ontzield raken van vrees
en vermoeden van wat komen gaat
over de bewoonde (wereld),
want de krachten der hemelen zullen wankelen.
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En dán zullen ze zien
‘de mensenzoon komend in een wolk’
met kracht en grote glorie.
Maar als dit alles begint te geschieden,
richt u op en heft uw hoofden omhoog,
doordat uw verlossing nadert!
Hij zegt het hun met een zinnebeeld:
ziet de vijgenboom aan, en álle bomen:
wanneer ze alweer uitbotten
en ge kijkt ernaar,
dan herkent ge vanzelf
dat de zomer alweer nabij is;
zo moet gij ook
wanneer ge deze dingen ziet geschieden,
herkennen
dat het koningschap van God nabij is!-

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 321

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
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Inzameling van de gaven in één rondgang voor De Sociale
Kruidenier en Missionair Werk & Kerkgroei
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Trio super “Nun komm, der Heiden Heiland”
a due bassi e canto fermo - BWV 660
uit: Leipziger Choräle 1744-48
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

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

G:
V:
G:

De HEER zij met u.
Zijn Geest in ons midden.
Heft uw harten omhoog.
Wij heffen ons hart op tot God.
Brengen wij dank aan de HEER, onze God.
Hij is het waard onze dank te ontvangen.

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:

U komt onze dank toe,
HEER onze God,
overal en altijd,
door Jezus, onze Heer.
Want veelbelovend is uw Woord:
een stad, een land, van vrede
voor de mensen,
dat hebt Gij ons beloofd
en dat is ons bevestigd
in Jezus, uw Zoon,
de eerstgeborene van uw toekomst.
Daarom, HEER onze God,
stemmen wij van harte in
met het lofgezang van allen
die om uw troon staan,
van aartsvaders en profeten,
van apostelen en martelaren,
van alle zieners en zangers,
en zingen wij U toe:

Gemeente zingt: Gezang 404a
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V:

Gezegend zijt Gij, God onze Vader,
en gezegend is Jezus die komt in uw Naam.
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij:
Hij was in levenden lijve
uw wil en uw heil
en bezaaide uw aarde
met woorden en wonderen
van liefde en hoop.
Laat uw Geest zijn woorden vervullen,
nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft in de nacht van de overlevering
het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
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G:
V:

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.
Maranatha.
Bijeen tot zijn gedachtenis
komen wij tot U, o God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk het offer van de Zoon van uw liefde
en aanvaard ons offer van lof en dank.
Zend uw Geest in ons midden
en bemoedig ons zo
dat wij in een wereld zonder hoop
een sprekend teken kunnen zijn
van uw aanhoudende zorg
en uw liefdevolle leiding
op weg naar uw toekomst,
de stad van ons hart,
waarin wij U zullen eren
met allen die wij voor uw aangezicht gedenken ....,
met allen die ons zijn voorgegaan,
met wie ons lief waren
en die we moesten verliezen…,
met de heiligen van naam
en de ontelbare vergetenen,
heel uw mensenvolk,
genodigd aan uw maaltijd.

G:

Uw Koninkrijk kome,
hier in ons midden,
God onze Vader,
gezegend zij uw Naam,
tot in lengte van dagen,
door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Orgel en Bas: J. S. Bach (1685 -1750) - uit: Schemellis Gesangbuch
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Auf, auf! Die rechte Zeit ist hier,
die Stunde wartet vor der Tür,
ihr Brüder, lasset uns erwachen,
vergesst die Welt und ihre Sachen.
Bezwingt den Schlaf und kommt in Eil,
denn unser Licht und Gnadenheil,
der rechter Trost und Schutz der Seinen,
ist näher als wir selber meinen.
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 451: 1, 2, 4 en 5
1.

Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

2.

Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

4.

Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

5.

Richt over de_aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”
in organo pleno / il canto fermo nel pedale - BWV 661
uit: Leipziger Choräle 1744-48
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Wout Oosterkamp ontwikkelde een zangcarrière op internationaal
niveau. Hij trad op in Europa en de Verenigde Staten met bekende
orkesten en beroemde dirigenten, aanvankelijk als opera-zanger,
maar later ook als lied- en oratoriumzanger. Hij was regelmatig te
gast op internationale festivals zoals het Holland Festival, het
Glyndebourne Festival en de Biënnale van Venetië. De componisten
Jan van Vlijmen, Daan Manneke en Nigel Osborne schreven speciaal
voor hem een aantal operarollen. Momenteel richt hij zich op kleine
optredens zoals in de Thomaskerk.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

Ds. R.J. van Zwieten:

2e Advent

16 dec. :

Ds. E.J. de Wijer

3e Advent

23 dec. :

Ds. J. van Rijn

4e Advent

9 dec. :

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
30 dec. : Ds. C. van den Broeke
COLLECTEOPBRENGSTEN 25 NOVEMBER 2018

Diensten voor gehandicapten en Kerkmuziek: Koren
Offerblok
Agenda
Di. 4 dec. : Thomas Open Lunchconcert
Het Mauna Ensemble
Daniel Leenders, viool
Ana Brandao, viool
João Abreu, altviool
Dominika Kaczmarczyk, cello
Repetitie Kerstcantorij

€ 578,14
€ 34,00

12.30 uur

19.45 uur

Wo. 5 dec. : Geen Meelezen
Zo. 9 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 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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