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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Jan Zwart (1877 - 1937) - Psalm 91
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 91: 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 91: 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 91: 8
Gemeente gaat zitten
Orgel en sopraan: Francis Poulenc (1899-1963)
Tekst: Charles d’Orleans (1394-1465)
Priez pour paix, douce vierge Marie,
Reine des cieux et du monde maîtresse,
Faites prier, par votre courtoisie,
Saints et saintes et prenez votre adresse
Vers votre fils, requéreant sa hautesse
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Qu'il lui plaise son peuple regarder.
Que de son sang a voulu racheter,
En déboutant guerre qui tout dévoie.
De prières ne vous veuillez lasser.
Priez pour paix, priez pour paix,
Le vrai trésor de joie
Bid voor vrede, oh Maria,
Koningin van de hemel
En de meesteres van de wereld
Wij bidden, naar het voorbeeld van uw hoffelijkheid.
Met alle heiligen in de hemel en op aarde.
Wij bidden door uw Zoon, die verhoogd is aan het kruis.
Hij kent zijn mensen, met liefde.
Door zijn bloed heeft Hij ons verlost.
Maar er is oorlog, die alles kapot maakt.
Onze gebeden vermoeien U niet.
Daarom bidden wij voor vrede,
Wij bidden voor vrede,
Vrede: de kostbaarste vreugde.
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: Lied 16 uit “Tussentijds”: 1 en 2
Sopraan: vers 1 - Gemeente: vers 2
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 5: 6 - 21 (Naardense Bijbel)
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ik ben de Ene, God-over-jou,
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,
uit het dienaarshuis;
laat dát er niet bij jou wezen:
andere goden, tegen mijn aanschijn in!niet zul je je maken
een kapbeeld van enige gestalte
in de hemelen boven,
op de aarde beneden,
en in de wateren onder de aarde!niet zul je voor hen je buigen,
niet zul je hen dienen;
want ik,
de Ene, God-over-jou,
ben een naijverig god,
die onrecht van vaders bezoekt aan zonen,
en aan derden en vierden
van wie mij haten;
maar die vriendschap bewijst aan duízenden:
aan wie mij liefhebben
en mijn geboden bewaken!niet zul je de naam van de Ene,
God-over-jou,
aanheffen voor valse zaken,
want niet ongestraft laat de Ene
wie zijn naam aanheft in valse zaken;
waak over de dag van de sabbat,
om die te heiligen,zoals de Ene, God-over-jou,
je heeft geboden;
zes dagen zul je dienen,
doe dan al je werk;
de zevende dag
is een sabbat voor de Ene, God-over-jou;
níet doen zul je dan welk werk ook:
jij, je zoon en je dochter, je dienaar
en je dienstmaagd,
je os en je ezel,- al je vee,
en ook de zwerver-te-gast
bij jou binnen je poorten,
opdat
je dienaar uitrust, en je dienstmaagd ook,
zoals jijzelf!5
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gedenken zul je
dat je een dienaar bent geweest
in het land van Egypte
en dat de Ene, God-over-jou,
je daaruit heeft uitgeleid
met sterke hand en uitgestrekte arm;
dáárom
heeft de Ene, God-over-jou, je geboden
om de dag van de sabbat te dóen!eer je vader en je moeder
zoals de Ene, God-over-jou,
je heeft geboden;
opdat je dagen verlengd worden
en opdat het je goed ga
op de –rode– grond
welke de Ene, God-over-jou, aan jou geeft.
niet doodslaan zul je,
niet vreemdgaan zul je,
niet stelen zul je,
niet antwoorden zul je over je naaste
als valse getuige;
niet zul je je zinnen zetten
op de vrouw van je naaste;*
niet begeren zul je het huis van je naaste,
zijn veld, zijn dienaar, zijn dienstmaagd, zijn os,
zijn ezel,al wat van je naaste is!
Deze woorden
heeft de Ene gesproken tot heel
uw vergadering
op de berg,
vanuit het vuur, de wolk
en de mistdonkerte,met grote stem, en voegde daaraan niet toe;
toen schreef hij ze
op twee stenen platen
en gaf ze aan mij.
En het geschiedde,
toen gij de stem hoorde uit het duister
terwijl de berg in brand stond van het vuur,toen naderden tot mij
al uw stamhoofden en uw oudsten.
Ze zeiden:
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ziehier, de Ene, God-over-ons,
heeft ons doen zien
zijn glorie en zijn grootheid,
en zijn stem hebben wij gehoord
vanuit het vuur;
deze dag hebben wij gezien
dat God met de –rode– mens spreekt
en dat hij het overleeft;
Gemeente zingt: Gezang 171: 1, 2 en 4 (LvdK 1973)
Sopraan: vers 1 en 2 - Gemeente: vers 4
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Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 1 - 13 (Naardense Bijbel)
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Vol van heilige geestesadem
keert Jezus terug van de Jordaan;
en in de geestesadem is hij geleid
de woestijn in,
veertig dagen lang beproefd
door de uiteenwerper;
hij eet niets in die dagen;
als ze voleindigd worden
is hij uitgehongerd.
Maar dan zegt de uiteenwerper tot hem:
als jij de Zoon van God bent,
zeg dan tot deze steen
dat hij een brood wordt!
Jezus antwoordt hem:
geschreven staat ‘niet bij brood alleen
zal de mens leven!’
Hij leidt hem omhoog
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en toont hem alle koninkrijken
van de bewoonde (wereld),
in een punt des tijds.
De uiteenwerper zegt tot hem:
jou zal ik geven heel deze macht
en al hun glorie,
omdat ze aan mij is overgegeven
en ik haar geef aan wie ik wil;
welnu, als jij je buigt voor mijn aanschijn,
zal alles van jou zijn!
Ten antwoord zegt Jezus tot hem:
er staat geschreven
‘buigen zul je voor de Heer, je God,
en alleen hem dienen!’
Maar hij leidt hem naar Jeruzalem;
hij doet hem staan op de dakrand
van het heiligdom
en zegt tot hem:
als je zoon van God bent,
werp dan jezelf van hier naar beneden!want er staat geschreven
‘hij zal aan zijn engelen over jou gebieden
om over je te waken en
ze zullen je op handen dragen
opdat jij niet je voet aan een steen zult stoten’!
Ten antwoord zegt Jezus tot hem:
er is gezegd
‘je zult de Heer, je God,
niet op de proef stellen’!
Als hij alle beproeving heeft volbracht,
doet de uiteenwerper afstand van hem
tot aan een (goed) moment.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 538

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Ympact020 en Kerk in Actie / Voorjaarszending
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Aria: ”Ich wil dir mein Herze schenken”
(uit: Mattheuspassion BWV 244)
Ich will dir mein Herze schenken,
Senke dich, mein Heil, hinein!
Ich will mich in dir versenken;
Ist dir gleich die Welt zu klein,
Ei, so sollst du mir allein
Mehr als Welt und Himmel sein.
Ik wil U mijn hart geven,
O Heer, vervul het van U.
Ik wil slechts vanuit U leven
en helemaal opgaan in U.
En is deze wereld misschien te klein,
dan zult Gij voor mij hemel en aarde zijn.
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 320: 1, 2, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Fuga g moll BWV 542

Tineke Wonderman (1988) groeide op in een muzikaal gezin en
speelde klarinet en saxo-foon in diverse ensembles en orkesten.
Daarnaast ontwikkelde zij zich op het gebied van arrangeren op de
middelbare school en in de kerk.
Ze studeerde vervolgens Docent Muziek aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen met als specialisaties klarinet en
koordirectie.
Tussen 2009 en 2012 was Tineke dirigent van het christelijk
gemengd koor Deo Cantemus te Hoogeveen, en van gospelkoor
Sjema te Enumatil. Sinds maart 2012 dirigeert ze het Kleinkoor
Vivace Meppel.
Daarnaast is ze docent muziek op de Gereformeerde
Scholengemeenschap Guido in Amersfoort en volgt ze zanglessen bij
Maja Roodveldt.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Boekentafel

24 mrt. : Ds. R.J. van Zwieten
31 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
7 apr. : Ds. C. van den Broeke
COLLECTEOPBRENGSTEN 3 MAART 2019

Wijkdiaconie en Kerkvernieuwing in de wijk
Offerblok

€ 256,25
€ 11.95

Agenda
Wo. 13 mrt. : Meelezen

14.00 uur

Do. 14 mrt. : Thomas Boek
Besproken zal worden het boek:
“Grand Hotel Europa” van Ilja Pfeijffer

20.00 uur

Zo. 17 mrt. : 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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