ORDE VAN DIENST

zondag 17 maart 2019

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johannes Brahms (1833 - 1897) “Herzlich tut mich verlangen” uit: Elf Choralvorspiele opus posth. 122 - 1897
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 25: 1
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: 2
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: 3
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: Lied 16 uit “Tussentijds”: 1, 5 en 10

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

Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 27 - 35 (Naardense Bijbel)
27

28

29

30

Dan zegt de Ene tot Mozes:
schrijf voor jezelf deze woorden op;
want
op last van déze woorden
heb ik met jou een verbond gesmeed,
en met Israël!
Hij is daar met de Ene
veertigmaal een dag
en veertigmaal een nacht,brood heeft hij niet gegeten
en water niet gedronken;
hij schrijft op de platen
de woorden van het verbond,
de Tien Woorden.
Het is
bij Mozes’ afdaling van de berg Sinaï:
de twee platen met de overeenkomst zijn
in de hand van Mozes
bij zijn afdaling van de berg;
en Mozes weet niet
dat door zijn spreken met hem
de huid van zijn aanschijn is gaan stralen* .
Aäron, en het geheel van de zonen Israëls,
ziet Mozes aan
en ziedaar, de huid van zijn aanschijn
is gaan stralen;
zij worden bevreesd
om nader te treden tot hem.
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31

32

33
34

35

Mozes roept hen toe
en ze keren tot hem terug,
Aäron en alle verhevenen
in de samenkomst;
dan spreekt Mozes tot hen.
Daarna zijn alle zonen Israëls nadergetreden;
hij gebiedt hun:
al wat de Ene met hem heeft besproken
op de berg Sinaï.
Als Mozes eindigt
met hen te spreken,
doet hij een sluier over zijn aanschijn.
Wanneer Mozes
voor het aanschijn van de Ene komt
om met hem te spreken,
verwijdert hij de sluier,
tot hij naar buiten gaat;
ging hij naar buiten
dan sprak hij tot de zonen Israëls
dat wat werd geboden.
Zagen de zonen Israëls
aan het aanschijn van Mozes
dat de huid van het aanschijn van Mozes
straalde,
dan deed Mozes de sluier terug
over zijn aanschijn
tot hij weer kwam om met hem te spreken.

Gemeente zingt: Gezang 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8
Tweede Schriftlezing: Lucas 9: 28 - 36 (Naardense Bijbel)
28

29

30

Maar het geschiedt zo’n acht dagen later
na deze woorden
dat hij Petrus, Jakobus en Johannes
meeneemt
en opklimt naar het bergland,
om te aanbidden.
En het geschiedt terwijl hij bidt
dat het aanzien van zijn aanschijn
anders wordt
en zijn kleding stralend wit.
En zie, twee mannen
hebben met hem samengesproken;
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31
32

33

34

35

36

het zijn Mozes en Elia geweest,
die, te zien in glorie,
hem zijn uittocht hebben aangezegd
die hij weldra zou gaan volbrengen
in Jeruzalem.
Maar Petrus en die met hem waren
zijn loodzwaar geweest van slaap,
maar nu ze doorgaan te waken
zien ze zijn glorie,
en de twee mannen die daar met hem staan.
En het geschiedt
als zij zich van hem verwijderen,
dat Petrus tot Jezus zegt:
meester, het is goed dat wij hier zijn;
laten we drie tenten maken:
een voor u, een voor Mozes en een voor Elia!,
niet wetend wat hij zegt.
Maar terwijl hij dit zegt geschiedt er een wolk
die hen heeft overschaduwd;
ze worden bevreesd
als zij in de wolk binnenkomen.
Er geschiedt een stem vanuit de wolk
die zegt:
deze is mijn zoon, de uitgelezene,hoort naar hem!
En terwijl de stem geschiedt
is alleen Jezus daar te vinden.
Zij zwijgen
en verkondigen in die dagen aan niemand iets
van wat zij hebben gezien.
en ik haar geef aan wie ik wil;

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 540: 9 en 10
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in actie
Binnenlands Diaconaat en PR en communicatie
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Erbarm dich mein, o Herre Gott” - manualiter - BWV 721
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 544: 1, 2 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 - 1847) Fuge c moll opus 37 no. 1 - 1837
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

24 mrt. : Ds. C. van den Broeke
31 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
7 apr. : Ds. R.J. van Zwieten
14 apr. : Ds. E.J. de Wijer

Palmpasen

COLLECTEOPBRENGSTEN 10 MAART 2019

Ympact020 en Kerk in Actie / Voorjaarszending
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 278,30
€ 205,40
€ 20,00

Agenda
Di.

19 mrt. : Thomas Open Lunchconcert
Nicolae Stiuca, accordeon

12.30 uur

Wo. 20 mrt. : Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 uur

Zo. 24 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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