ORDE VAN DIENST

zondag 25 augustus 2019
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) ‘Sei Lob und Preis mit Ehren’
uit: Cantate ‘Ihr Menschen rühmet Gottes
Liebe’ - BWV 167 - 1723
(Bewerking voor orgel door Harmen Trimp)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 103a: 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 103a: 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 103a: 4
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: Psalm 150a

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

Eerste Schriftlezing: Jesaja 30: 15 - 21 (Naardense Bijbel)
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Want zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene,
de Heilige van Israël:
in bekering en berusting ligt uw behoud,
in stilheid en vertrouwen
is uw kracht gelegen,maar ge hebt niet gewild;
ge zegt: nee hoor,
te paard kunnen we vluchten!,
en daarom zult ge vluchten;
op een snel ros zullen we rijden!,
daarom zullen uw achtervolgers u te snel zijn.
Een duizendtal zal sidderen
voor het aanschijn van het schelden van één,
voor het aanschijn
van het schelden van vijf zult ge vluchten,totdat wat er van u resteert
is als de mast op de top van een berg,
als het vaandel op de heuvel.
En daarom
blijft de Ene erop wachten
om u genadig te zijn,
en daarom zal hij zich verheffen
om zich over u te ontfermen;
want een God die rechtdoet is de Ene,
zalig allen die wachten op hem!
Want, gemeente die op Sion zetelt,
in Jeruzalem,4
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ween niet, blijf niet wenen:
genadig zal hij je begenadigen
als je stem tot hem schreeuwt;
zodra hij die hoort zal hij je antwoord geven.
Geven zal mijn Heer
u wel brood der benauwing
en water van verdrukking,maar die je onderricht
zal niet nogmaals wegvliegen,
je ogen zullen blijvend je onderrichters zien,
en je oren zullen een woord horen
van achter je, dat zegt:
dít is de weg, wandelt daarop!,
wanneer je naar rechts wilt
en wanneer je naar links wilt.

Gemeente zingt: Psalm 112: 1, 3 en 5
Tweede Schriftlezing: Lucas 13: 22 - 30 (Naardense Bijbel)
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Hij is voortgetrokken
langs steden en dorpen,
onderricht gevend
en intussen zijn tocht naar Jeruzalem
makend.
Maar: zomaar iemand zegt tot hem:
heer, zijn het er weinig die gered worden?maar hij zegt tot hen:
strijdt om binnen te komen
door de smalle deur,omdat velen, zeg ik u,
ernaar zullen zoeken om binnen te komen
en er niet sterk genoeg voor zijn;
vanaf dat de huiseigenaar
wakker wordt en de deur afsluit,
begint het dat ge buiten staat,
op de deur klopt en zegt:
heer, doe voor ons open!en ten antwoord zal hij tot u zeggen:
ik weet van u niet vanwaar ge zijt!dán begint het dat ge zegt:
voor jouw aanschijn hebben wij
gegeten en gedronken,
en in onze straten heb je onderricht!5
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en hij zal veelzeggend tot u zeggen:
ik weet niet vanwaar ge zijt!‘houdt afstand van mij, al gij
bewerkers van ongerechtigheid’;
daar zal de weeklacht zijn
en het tandenknarsen,
wanneer ge Abraham, Isaak, Jakob
en al de profeten zult zien
in het koninkrijk van God,
en uzelf uitgeworpen naar buiten;
zij zullen komen
van zonsopgang en zonsondergang,
van noorden en zuiden,
en aanliggen in het koninkrijk van God;
en zie, er zijn laatsten
die eersten zullen zijn
en er zijn eersten
die laatsten zullen zijn!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 990

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 Kruispost en
Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel: Max Reger (1873 - 1916) ‘Wer weiss, wie nahe mir mein Ende’
uit: opus 79 b / opus 67
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368g

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 993
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Praeludium et Fuga C dur - BWV 545
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

1 sept. : Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

8 sept. : Ds. R.J. van Zwieten
15 sept. : Ds. E.J. de Wijer

Startzondag - Gemeentelunch

22 sept. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 11 AUGUSTUS 2019

Kerk in actie Werelddiaconaat en Eredienst
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 304,28
€ 171,05
€ 14,00

Agenda
Wo. 28 aug. : Meelezen

14.00 uur

Vr. 30 aug. : ThomasFilm
‘Le Château de ma mère’ (1990) regie: Yves Robert

19.30 uur

Zo

1 sep. : 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). In augustus is de
Stiltekapel gesloten.
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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