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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Improvisatie over psalm 122
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 122: 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 122: 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 122: 3
Gemeente gaat zitten
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, 9 en 10
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 4: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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De –rode– mens
heeft Eva, zijn vrouw, bekend;
zij wordt zwanger en baart Kaïn,verworvene!
Ze zegt:
verworven heb ik een man, bij de Ene!
Zij voegt toe en baart
zijn broeder Abel,- ijlheid;
Abel wordt herder over wolvee,
Kaïn
is dienaar van de –rode– grond geworden.
Het geschiedt na verloop van dagen:
Kaïn doet komen van de vrucht
van de –rode– grond
een broodgift aan de Ene.
Abel, ook hij heeft doen komen:
van de eerstelingen van zijn wolvee
en van hun vet;
de Ene slaat acht
op Abel en zijn broodgift.
Op Kaïn en zijn broodgift
heeft hij geen acht geslagen;
dat brandt hevig in Kaïn
en zijn aanschijnstrekken vervallen.
Dan zegt de Ene tot Kaïn:
waarom is het in jou zo ontbrand en
waarom
zijn je aanschijnstrekken vervallen?5
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is er niet als je goed doet verheffing?en als je niet goed doet
ligt zonde voor de deur op de loer;
op jou is zijn hartstocht gericht,
en jij, jij moet over hem heersen!
Dan zegt Kaïn tot Abel, zijn broer:………*
En het geschiedt: als zij op het veld zijn
staat Kaïn op tegen Abel, zijn broer,
en vermoordt hem.
Dan zegt de Ene tot Kaïn:
waar is Abel, je broer?hij zegt: mij onbekend,ben ík mijns broeders hoeder?
Hij zegt: wát heb je gedaan!een stem!- stromen bloed van je broeder
schreeuwen mij toe
van de –rode– grond!nu dan, vervloekt jij,
weg van de –rode– grond
die haar mond moest opensperren
om de stromen bloed van je broeder
op te nemen uit jouw hand;

Gemeente zingt: Gezang 991: 1, 2, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Lucas 15: 11 - 32 (Naardense Bijbel)
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Maar hij zegt:
zomaar een mens
heeft twee zonen gekregen;
en de jongste van hen zegt tot de vader:
vader, geef mij van het vermogen
het deel dat mij toegewezen wordt!en hij heeft onder hen de leeftocht verdeeld.
Niet vele dagen daarna
brengt de jongste zoon alles bijeen
en gaat op reis naar een gebied ver weg;
daar verkwist hij al het zijne
in een reddeloos leven.
Maar als hij alles er heeft doorgebracht
geschiedt er een hevige hongersnood
over die streek,
en hij begint gebrek te lijden.
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Hij trekt erop uit en voegt zich bij
een van de stedelingen van het gebied,
en die stuurt hem naar zijn akkers
om zwijnen te hoeden;
hij is ernaar gaan verlangen zijn buik te vullen
met de schillen die de zwijnen hebben gegeten,en niemand die ze hem geeft!
Maar tot zichzelf gekomen brengt hij uit:
hoeveel dagloners van mijn vader
hebben broden in overvloed,
en ik ga hier verloren in een hongersnood!ik zal opstaan, naar mijn vader trekken
en tot hem zeggen:
vader, ik heb gezondigd
tegen de hemel en voor jouw aanschijn,
ik ben niet meer waard
als zoon van jou aangeroepen te worden:
doe met mij
als met één van je dagloners!
Opgestaan komt hij aan bij zijn vader;
als hij zich nog ver weg ophoudt
ziet zijn vader hem
en wordt hij innerlijk bewogen:
hij snelt toe, valt hem om de hals
en kust hem.
Maar zijn zoon zegt tot hem:
vader, ik heb gezondigd tegen de hemel
en voor jouw aanschijn,
ik ben niet meer waard
als zoon van jou aangeroepen te worden!
Maar de vader zegt tot zijn dienaars:
brengt haastig de eerste mantel
en bekleedt hem!geeft hem een vingerring aan de hand
en schoenen aan de voeten;
brengt het gemeste kalf, slacht het
en laten we eten en feestvieren,
omdat deze zoon van mij
dood is geweest en herleeft,
verloren was en werd gevonden!
En zij beginnen feest te vieren.
Maar zijn oudste zoon is op de akker geweest;
met dat hij aankomt en het huis nadert
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hoort hij speelgroepen en reidansen;
hij roept een van de jongens tot zich
en heeft uitgevraagd wat dat allemaal is.
Maar die zegt tot hem:
uw broer is gekomen
en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht
omdat hij hem gezond heeft teruggekregen!
Maar hij is woedend
en heeft niet binnen willen komen.
Nadat zijn vader naar buiten is gekomen
heeft die hem bij zich geroepen.
Maar ten antwoord zegt hij tot zijn vader:
zie, zovele jaren al ben ik je dienstbaar,
nooit ben ik aan jouw gebod voorbijgegaan
en míj heb je nooit een bokje gegeven
zodat ik met mijn vrienden feest kon vieren;
maar nu deze zoon van jou gekomen is
die je leeftocht heeft verslonden met hoeren,
slacht je voor hem het gemeste kalf!
Maar hij zegt tot hem:
kind, jij bent altijd bij mij
en alles wat van mij is, is van jou;
maar we móesten feestvieren en verheugd zijn
omdat deze broer van jou
dood was en is herleefd,
verloren was en is gevonden!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 991: 5, 6 en 7

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Missionair Werk & Kerkgroei
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “O Lamm Gottes, unschuldig” Canon alla Quinta, BWV 618
uit: het Orgelbüchlein 1713 -16
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 546
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Praeludium c moll
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

7 apr. : Ds. R.J. van Zwieten
14 apr. : Ds. E.J. de Wijer

Palmpasen

18 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Witte Donderdag
Schrift & Tafel

19.30 uur

19 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Goede Vrijdag

19.30 uur

20 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Stille Zaterdag

22.00 uur

21 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Pasen

28 apr. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 24 MAART 2019

Wijkdiaconie en Tienerwerk
Offerblok

€ 298,70
€ 6,20

Agenda
Di.

2 apr. : Thomas Open Lunchconcert
Concerto delle Donne
Ensemble met oude muziek en zang

12.30 uur

Wo. 3 apr. : Geen Meelezen
Thomas Thee
Zo.

15.00 uur

7 apr. : 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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