ORDE VAN DIENST

zondag 11 juni 2017

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ´Allein Gott in der Höh' sei Ehr´à 2 claviers et pédale /
il canto fermo nel tenore BWV 663 uit Leipziger Choräle
1744 - 48a
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 8: 1 en 2

Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Groet
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
G: Amen.
Vervolg: Psalm 8: 3 en 4
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 8: 5 en 6
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 naar de ruimte van Uw hart.
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Gemeente zingt: Gezang 704

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
Schriftlezing: Exodus 2 : 1 – 14
1. Een man uit de stam van Levi kwam
en nam de dochter van Levi.
2. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon.
Zij zag hem: Ja, hij was goed!
En zij verborg hem drie maanden.
3. Toen zij hem niet langer kon verbergen,
nam zij voor hem een kist van biezen,
smeerde het in met leem en pek.
Zij legde het kind daarin
en zette het in het riet aan de oever van de Rivier.
4. Zijn zuster ging op een afstand staan
om te weten wat er met hem gedaan zou worden.
5. Toen daalde de dochter van Farao af
om in de Rivier te baden,
terwijl haar meisjes de Rivier langs gingen.
Zij zag de kist midden in het riet
en zond haar slavin om het op te halen.
6. De dochter van Farao opende het en zag het kind:
een jongen, en hij huilde.
Ze werd met ontferming over hem bewogen en zei:
Dit is een van de kinderen van de Hebreeën!
7. Toen zei zijn zuster tot de dochter van de Farao:
Zal ik gaan en voor u een voedster gaan roepen
uit de Hebreeuwse vrouwen,
zodat die het kind voor u zal voeden?
8.

De dochter van Farao zei tot haar:
Ga!
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Het meisje ging
en riep de moeder van het kind.
9. De dochter van Farao zei tot haar:
Neem dit kind
en voed het voor mij;
dan zal ik u zelf uw loon geven.
De vrouw nam het kind
en voedde het.
10. Het kind werd groot.
De moeder bracht het naar de dochter van Farao.
Hij werd haar zoon.
en riep hem de naam:
Mozes!
Ze zei:
Want uit het water heb ik hem getrokken.
11. En het geschiedde in die dagen:
Mozes werd groot,
hij ging uit naar zijn broeders,
hij zag hun zware lasten,
hij zag een Egyptische man
die een Hebreeuwse man, een van zijn broeders, neersloeg.
12. Hij keek om zich heen, hierheen, daarheen,
en zag dat er niemand was,
hij sloeg de Egyptenaar neer
en stopte hem onder het zand.
13. Hij ging uit de volgende dag,
daar: twee Hebreeuwse mannen vechtend met elkaar.
Hij zei tot de kwaadste:
Waarom sla jij je gelijke?
14. Hij sprak:
Wie heeft jou aangesteld tot zo’n opzichter en rechter
over ons?
Ga je me zeggen dat je mij vermoorden zult
zoals jij die Egyptenaar vermoord hebt?
Mozes schrok en zei:
Dat wordt dus geweten!
Gemeente zingt: Gezang 605: 1, 2, 3 en 4
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Vervolg Schriftlezing Exodus 2: 15 - 25
15. Farao hoorde ervan, hij zocht Mozes te vermoorden.
Mozes vluchtte uit het aangezicht van Farao weg
en ging zitten in het land Midjan,
hij ging zitten bij de waterput.
16. De priester van Midjan had zeven dochters.
Zij kwamen om water te scheppen en vulden de drinkbakken
om de schapen van hun vader te drenken.
17. Herders kwamen en verjoegen hen.
Mozes stond op,
hij bevrijdde hen en drenkte hun schapen.
18. Zij kwamen bij Reüel, hun vader,
hij sprak:
Waarom zijn jullie vandaag zo snel naar huis
gekomen?
19. Ze zeiden:
Een Egyptische man heeft ons gered uit de handen
van de herders,
hij heeft ook geschept, water voor ons geschept
en de schapen te drinken gegeven.
20. Hij sprak tot zijn dochters:
Waar is hij?
Waarom hebben jullie die man daar gelaten?
Roep hem, dat hij brood zal eten.
21. Mozes liet zich overhalen bij die man te gaan zitten.
Hij gaf zijn dochter aan Mozes, Zippora.
22. Zij baarde een zoon.
Hij riep zijn naam: Gersjom – Vreemdeling daar –,
hij sprak:
Vreemdeling ben ik in onbekend land.
23. En het geschiedde in die vele dagen
dat de koning van Egypte stierf,
maar de kinderen van Israël zuchtten vanuit de slavendienst.
Zij schreeuwden het uit
en hun hulpgeroep steeg omhoog vanuit de slavendienst.
24. God hoorde hun gejammer
God gedacht zijn verbond met Abraham Isaak en Jakob
25. God zag de kinderen van Israël
God kende…
Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 700

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie Werelddiaconaat en Eredienst
- Stichting “Cybersoek” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach ‘Wo soll ich fliehen hin oder auf
meinen lieben Gott’ à 2 clav. et pédale BWV 646
uit Sechs Choräle von verschiedener Art
(Schübler - Choräle)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga G dur - BWV 550
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

18 juni : Ds. W. Klouwen (Baarn)
25 juni : Ds. A.A. van Berge
2 juli : Dhr. A. van Heusden
9 juli : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 4 JUNI 2017

Wijkdiaconie en Kerk in Actie Pinksterzendingsweek
Offerblok

€ 455,80
€ 45,00

Agenda
Wo. 14 juni : Geen Meelezen
ThomasThee

15.00 uur

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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