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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ciacona in c-moll BuxWV 159
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 31: 1 en 4
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 31: 6 en 12
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 31: 15 en 16
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
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 324

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

Eerste Schriftlezing: Psalm 31: 2 - 9 en 23 - 25 (vertaling A.P.J. van
Ligten)
2
3

4
5
6
7
8
9
23

Bij U ben ik geborgen,
laat mij niet altijd worden vernederd,
geef mij door uw gerechtigheid uitkomst.
Neig uw oor tot mij, haast u mij te redden,
wees mij tot een rotsvaste kracht,
wees een huis als een bergvesting
om mij te bevrijden.
Mijn sterke rots, mijn bergvesting zijt gij,
omwille van uw naam zult gij mij geleiden en aanvoeren,
mij uit het net halen dat ze mij heimelijk spanden.
Gij zelf zijt mijn krachtige toevlucht.
In uw hand beveel ik mijn geest,
verlost hebt GIJ mij, trouwe God.
Ik haat hen die het bij mistige waanbeelden houden,
ik weet mijzelf bij U vertrouwd en veilig.
Juichen zal ik en verheugd zijn in uw goedgunstigheid,
dat gij mijn ellende gezien hebt,
dat gij weet hebt gehad van mijn zielsbenauwdheid,
en mij niet hebt laten opsluiten in de hand van de vijand,
maar mijn voeten stevig deed staan in weidse ruimte.
Ik heb in mijn verwarring wel gezegd:
‘Verbannen ben ik uit uw ogen.’
Maar nee, u hoorde de stem van mijn genadegebed,
toen ik tot u riep om hulp.
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24

25

Hebt HEM lief, al zijn gunstgenoten.
Wie getrouw zijn, bewaart HIJ,
maar hij rekent scherp af
met wie handelt in hoogmoed.
Weest krachtig, uw hart zij sterk,
gij allen die hoopvol wacht op HEM.

Gemeente zingt: Gezang 905
Tweede Schriftlezing: Lucas 6: 43 - 49 (vertaling A.P.J. van Ligten)
43
44
45

46
47
48

49

Het is geen mooie boom die rotte vruchten draagt
en ook geen rotte boom die mooie vruchten draagt.
Iedere boom wordt aan de eigen vrucht gekend.
Van dorens pluk je geen vijgen
en van een doornstruik oogst je geen druiven.
Een goed mens haalt uit de goede schatkamer van zijn hart
het goede te voorschijn
en de boze haalt uit het boze het boze te voorschijn,
want waar het hart vol van is, dat komt er via de mond uit.
Hoe kunnen jullie mij aanroepen met ‘heer, heer’,
en niet doen wat ik zeg?
Ieder die bij mij komt
en mijn woorden hoort en ze doet,
die, dat houd ik jullie voor,
is gelijk aan een mens die een huis bouwt,
die graaft, heel diep, en het fundament op de rots legt.
Als er een watervloed geschiedt
beukt de rivier tegen dat huis aan
maar kan het niet doen wankelen
omdat het knap gebouwd is.
Maar wie hoort en niet doet
is gelijk aan een mens die zijn huis bouwt
los op de aarde, zonder fundament.
Als de rivier daar tegenaan beukt
valt het meteen om en dan is het geschied:
de ineenstorting van dat huis is groot.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 841

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerkvernieuwing in de wijk
Orgelspel: Frank Martin (1890-1978) - Agnus Dei
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 723
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga in g-moll BWV 578
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Jan Pieter Lanooy (Nieuwegein, 1993) begon met orgelspelen op
tienjarige leeftijd bij Karolien Schuurmans en Bart Wuilmus in BaarleHertog (België). Later kreeg hij orgellessen in Den Haag van
toenmalig Kloosterkerk-organist Jan Hage. Aan Codarts Hogeschool
voor de Kunsten te Rotterdam behaalde hij zijn eerste jaar bij Aart
Bergwerff. Sinds 2015 studeert hij aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag bij Jos van der Kooy. In 2017 rondde hij aldaar zijn
Bachelor 'cum laude' af.
Daarnaast rondde Jan Pieter in 2016 de Bachelor Geschiedenis aan
de Universiteit van Leiden af met een scriptie over het Müllerorgel
van Haarlem. Momenteel studeert hij Applied Musicology aan de
Universiteit Utrecht naast zijn Master Orgel in Den Haag.
Masterclasses volgde hij o.a. bij Bram Beekman, Leo van Doeselaar,
Ludger Lohmann en Ad van Sleuwen.
Jan Pieter is organist van de PKN-gemeente Warmond en tweede
organist van de Westerkerk te Amsterdam. Daarnaast geeft hij
regelmatig optredens met ensembles en orkesten, zoals het Utrechts
Studenten Koor en Orkest (USKO), het Utrechts Studenten Concert
(USC), Vocaal Ensemble Magnificat en het Nationaal Jeugdorkest
(NJO). Dirigenten met wie hij samenwerkte, zijn Gilles Michels, Bas
Pollard, Daniel Rouwkema en Antony Hermus. Jan Pieter is de eerste
organist ooit die met het NJO samenwerkte en Strauss'
Alpensymfonie uitvoerde in het Amsterdamse Concertgebouw.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
10 mrt :

Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)
m.m.v Tineke Wonderman, sopraan

17 mrt. : Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

24 mrt. : Ds. R.J. van Zwieten
31 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 24 FEBRUARI 2019

Straatpastoraat en Missionair werk
Offerblok
Agenda
Di. 5 mrt. : Thomas Open Lunchconcert
Tro Lamy
Anita Jongerman, viool
Florin Negreanu, altviool
Magrita Rondeel, cello
Wo. 6 mrt. : Meelezen

€ 439,80
€ 28,65
12.30 uur

14.00 uur

Thomas Thee

15.00 uur

Zo. 10 mrt. : Geen 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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