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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia c-moll - BWV 537
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 145: 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 145: 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 145: 4 en 5
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 305
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Lucas 2: 25 - 32 (Naardense Bijbel)
25

26

27

28
29
30
31
32

En zie, er is een mens geweest in Jeruzalem
wiens naam Simeon was,
en deze mens was een rechtvaardige,
een vrome,
een verwelkomer van Israëls troosttoeroep;
heilige geestesadem is over hem geweest
en hem is door de heilige Geest voorspeld
dat hij de dood niet zal zien
voordat hij de gezalfde van de Heer
heeft gezien.
Gedreven door de Geest
komt hij naar het heiligdom,
en als de ouders
het jongetje Jezus binnenbrengen
om wat in de Wet gewoonte is
met hem te doen,
ontvangt ook hij het in zijn armen
en zegent God; hij zegt:
Meester, nu laat gij uw dienaar los
in vrede,- naar uw woord;
want mijn ogen hebben gezien
uw reddend werk
dat gij bereid hebt
voor het aanschijn van alle gemeenschappen:
licht tot ontsluiering van volkeren,
en de glorie van Israël, uw gemeenschap!

Gemeente zingt: Gezang 446: 1, 2 en 3
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Tweede Schriftlezing: Lucas 4: 14 - 30 (Nieuwe Bijbelvertaling 2004)
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Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het
nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek.
Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen
geprezen.
Hij kwam ook in Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens
zijn gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen hij
opstond om voor te lezen,
werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en hij
rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:
‘De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,
om onderdrukten hun vrijheid te geven,
om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’
Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging
weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de synagoge
waren op hem gericht.
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in
vervulling horen gaan.’
Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de
genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden:
‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde
voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij
gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in
uw vaderstad.’
Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet
welkom is in zijn vaderstad.
Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de
hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in
het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel
weduwen in Israël.
Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een
weduwe in Sarepta bij Sidon.
En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in
Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen
gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.’
Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze
in grote woede.
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Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van
de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond
te storten.
Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Cantate “Ich habe genug” BWV 82
1. Aria (Bas)
Ich habe genug,
Ich habe den Heiland,
das Hoffen der Frommen,
Auf meine begierigen Arme
genommen;
Ich habe genug!
Ich hab ihn erblickt,
Mein Glaube hat Jesum ans
Herze gedrückt;
Nun wünsch ich, noch heute mit
Freuden
Von hinnen zu scheiden.
Ich habe genug!

Ik heb niets meer te wensen,
ik heb de Heiland,
de hoop van de vromen,
in mijn verlangende armen
genomen;
ik heb niets meer te wensen,
ik heb hem gezien,
in geloof heb ik Jezus aan mijn
hart gedrukt;
nu verlang ik vandaag nog,
met vreugde van hier te gaan.
Ik heb niets meer te wensen.

2. Recitatief (Bas)
Ich habe genug!
Mein Trost ist nur allein,
Daß Jesus mein

Ik heb niets meer te wensen!
Mijn troost is dit alleen,
dat Jezus van mij
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und ich sein eigen möchte sein.
Im Glauben halt ich ihn,
Da seh ich auch mit Simeon,
Die Freude jenes Lebens schon.
Laßt uns mit diesem Manne
ziehn!
Ach! möchte mich von meines
Leibes Ketten
Der Herr erretten!
Ach! wäre doch mein Abschied
hier,
Mit Freuden sagt ich, Welt, zu
dir:
Ich habe genug!

en ik van hem mag zijn.
In geloof houd ik hem vast,
en dan zie ik net zoals Simeon
nu al de vreugde van dat leven.
Laten wij deze man volgen!
Ach! mocht de Heer mij
bevrijden
van de ketenen van mijn
lichaam;
ach, was mijn afscheid maar
hier,
dan zou ik, wereld, met vreugde
tegen je zeggen: Ik heb niets
meer te wensen!

3. Aria (Bas)
Schlummert ein, ihr matten
Augen,
Fallet sanft und selig zu!
Welt, ich bleibe nicht mehr
hier,Hab ich doch kein Teil an
dir,
Das der Seele könnte taugen.
Hier muß ich das Elend bauen,
Aber dort, dort werd ich schauen
Süßen Friede, stille Ruh.

Slaap maar in, vermoeide ogen,
val maar zacht en zalig dicht!
Wereld, ik blijf hier niet langer,
er is toch niets in je
dat goed voor mijn ziel zou
kunnen zijn.
Hier moet ik het met ellende
doen,
maar daar, daar zal ik
aanschouwen
zoete vrede, stille rust.

4. Recitatief (Bas)
Mein Gott! wenn kömmt das
schöne: Nun!
Da ich im Friede fahren werde
Und in dem Sande kühler Erde
Und dort bei dir im Schoße ruhn?
Der Abschied ist gemacht,
Welt, gute Nacht!

Mijn God! wanneer komt het
heerlijke ‘Nu!’
waarop ik in vrede zal heengaan
en zal rusten in het zand van de
koele aarde
en daar bij u in uw schoot?
Het afscheid is genomen,
wereld, goede nacht!

5. Aria (Bas)
Ich freue mich auf meinen Tod,
Ach! hätt er sich schon
eingefunden.
Da entkomm ich aller Not,
Die mich noch auf der Welt
gebunden.

Ik verheug mij op mijn dood,
ach, was hij maar vast gekomen.
Dan ontkom ik aan alle nood
die mij nog in de wereld
gevangen houdt.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Wijkdiaconie en Catechese en educatie
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Herr Gott, nun schleuss den Himmel”
auf 5 a 2 clav. et pedale - BWV 617
uit: het Orgelbüchlein 1713 - 16
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 419
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga c-moll
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Boekentafel

24 feb. : Ds. E.J. de Wijer
3 mrt. : Ds. A. van Ligten
10 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 3 FEBRUARI 2019

Kerk in actie Werelddiaconaat en Kindernevendienst
Offerblok

€ 295,17
€
5,00

Agenda
Wo.13 feb. : Meelezen

14.00 uur

Zo. 17 feb. : 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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