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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) Trio sopra chorale 'Mein Gott, das Herze bring ich dir'
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Psalm 139: 1
Bemoediging
V:

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:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 139: 2
V:

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 139: 3
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
Solisten zingen: Psalm 150a
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Ezra 1 (Naardense Bijbel)
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In het eerste jaar
van Koresj als koning van Perzië
heeft de Ene,
om het woord van de Ene
vanuit de mond van Jeremia
te voltrekken,de geest van Perziës koning Koresj opgewekt,
en heeft hij een roepstem heel zijn koninkrijk
laten doorkruisen
en ook in geschrifte gezegd:
zó heeft gezegd
Koresj, koning van Perzië:
alle koninkrijken der aarde
zijn aan mij gegeven
door de Ene, de God des hemels,en híj heeft mij opgedragen
voor hem een huis te bouwen
in Jeruzalem in Juda;
wie onder u lid van heel zijn gemeente is:
zijn God zij met hem,
en hij klimme op
naar Jeruzalem in Juda,en bouwe
het huis van de Ene, Israëls God,
want hij is de God
die in Jeruzalem is;
en al wie resteert:
uit alle plaatsen waar hij zwerver-te-gast is
moeten de mannen van zijn woonplaats
hem ondersteunen met zilver en goud,
met have en vee,naast de vrijwillige bijdrage
voor het huis van God in Jeruzalem!
Ze staan op, de vaderhoofden
van Juda en Benjamin,
en de priesters en de Levieten,ja, ieder wiens geest God heeft opgewekt
om op te klimmen, om te bouwen
het huis van de Ene in Jeruzalem.
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En allen die hen omringden
hebben hun handen versterkt
met voorwerpen van zilver,
met goud, have en vee
en met kostelijkheden,boven alles wat al vrijwillig werd bijgedragen.
Koning Koresj
heeft de voorwerpen
van het huis van de Ene
tevoorschijn gehaald,die Nevoechadnetsar
tevoorschijn gehaald had
uit Jeruzalem
en een plek had gegeven
in het huis van zijn god.
Perziës koning Koresj
haalt ze tevoorschijn
door de hand van Mitredat,
de schatmeester,die ze uittelt voor Sjeesjbatsar,
de gezagdrager over Juda.
Dit zijn hun aantallen:
bokalen van goud: dertig,
bokalen van zilver: een duizendtal,
offerschalen: negenentwintig;
kelken van goud: dertig,
kelken van zilver, dubbeldikke:
vier honderdtallen en tien;
andere voorwerpen: een duizendtal;
alle voorwerpen van goud en zilver zijn er
vijfduizend en vierhonderd;
dit alles
heeft Sjeesjbatsar mee laten opklimmen
toen de ballingen opklommen
van Babel naar Jeruzalem.

Solisten zingen: Psalm 137a
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Tweede Schriftlezing: Psalm 126 (Naardense Bijbel)
1

2

3
4
5
6

Als de Ene een keer brengt
in de kerkering van Sion,
zullen wij zijn
als wie dromen.
Dan is vol van lachen
onze mond, van jubel onze tong,dan zullen ze bij de volkeren zeggen:
‘de Ene heeft aan hen
grote dingen gedaan!’
Grote dingen zal de Ene met ons doen,
verheugde mensen zullen wij worden!
Breng, Ene, in onze kerkering een keer,als bij de ravijnen in de Negev.
Die zaaien in tranen,
in jubel zullen zij maaien.
Wie gaat, gaat voort al wenend,
dragend een handvol van het zaad,wie thuiskomt, komt aan in jubel,
als drager
van zijn schoven.

VERKONDIGING
Solisten zingen: Psalm 126a

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ In Canone alla Quinta, a 2 Clav. e Pedale - BWV 634
Inzameling van de gaven voor Sociale Kruidenier en Kerk in
Actie/coll. Werelddiaconaat september
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk,
o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de verdeling naar de
genoemde doelen.
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U kunt ook geven via Givt.

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 971
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata d moll ('Dorische') - BWV 538
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

13 sep.: Ds. E.J. de Wijer
20 sep.: Ds. R.J. van Zwieten
27 sep.: Ds. E.J. de Wijer

Gemeentezondag
Uitvoering Cantate: ‘Mein Herze
schwimmt in Blut’ - BWV 199,
m.m.v. Petra Stoute (sopraan)
en ensemble Giardino Musicale

4 okt.: Ds. A. van Ligten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
30-08-2020

€ 220,00

Agenda
Wo. 9 sep. : Meelezen

14.00 uur

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.
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
.
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