ORDE VAN DIENST

zondag 13 september 2020

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Roeleke Vunderink
Diaken van dienst: Heleen Struijs

luiden van de klok
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 676
Woord van welkom

Gemeente gaat staan

Solisten: Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 5
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 84: 6
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 136: 1, 2 en 12
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Ezra 3 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4

5

6

Als de zevende maand aanbreekt
en de zonen en dochters van Israël in de steden zijn,verzamelen ze zich, heel de gemeenschap,
als één man in Jeruzalem.
Dan staat óp: Jesjoea, zoon van Jotsadak,
met zijn broeders de priesters
en Zeroebavel, zoon van Sjealtiël,
met zijn broeders,
en zij bouwen
het altaar van Israëls God,om daarop opgangsgaven te doen opgaan,
zoals beschreven
in het onderricht van Mozes,
de man Gods.
Ze funderen het altaar
op zijn oude fundamenten,
hoewel er schrik over hen gekomen is
voor de gemeenschappen
van de landstreken,en doen daarop opgangsgaven opgaan
voor de Ene,
opgangsgaven voor de ochtend
en voor de avond.
Dan vieren ze het loofhuttenfeest
zoals beschreven,met opgangsgaven, dag aan dag, in aantal
naar de regel
‘het afgesprokene voor een dag op die dag’.
En na dit alles
de voortdurende opgangsgave,
die voor de nieuwemanen,
die voor alle geheiligde samenkomstdagen
van de Ene,en die van al wie een vrijwillige gave geeft
aan de Ene.
Vanaf dag één van de zevende maand
zijn zij begonnen
opgangsgaven te doen opgaan
voor de Ene;
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de tempel van de Ene
is dan nog niet gegrondvest.
Zij geven zilvergeld
aan de steenhouwers en de timmerlui,en etenswaar, drinken en olie
aan de Tsidoniërs en de Tsorieten
om stammen cederhout te brengen
van de Libanon naar de zee bij Jafo,
overeenkomstig de toestemming van
Perziës koning Koresj aan hen.
In het tweede jaar
sinds hun komst
naar het huis van God te Jeruzalem,
in de tweede maand,zijn ze begonnen:
Zeroebavel, zoon van Sjealtiël, Jesjoea,
zoon van Jotsadak,
en de rest van hun broeders,
de priesters en de Levieten
en allen die uit de kerkering te Jeruzalem
zijn aangekomen,
en zij stellen de Levieten
van twintig jaar en daarboven aan
om de leiding te hebben over het werk
aan het huis van de Ene.
Dan stellen Jesjoea
met zijn zonen en broers,
en Kadmiël en zijn zonen, zonen van Juda,
zich als één op
om de leiding te hebben
over het doen van het werk
aan het huis van God,met de zonen van Chenadad
en hun zonen en broeders de Levieten.
Als de bouwers
de tempel van de Ene grondvesten,stellen ze de priesters op,
in kledij en met de trompetten bij zich,
en de Levieten, de zonen van Asaf,
met de cimbalen,
om de Ene te loven
naar de handreikingen
van Israëls koning David;
4

11

12

13

zij zingen in beurtzang
met lof en dank voor de Ene,
‘want hij is goed,
want voor eeuwig is zijn vriendschap’
over Israël!en allen van de gemeente
hebben het uitgeschald met groot geschal
bij de lofzang aan de Ene
om de grondlegging
van het huis van de Ene.
Velen
van de oudere priesters,
Levieten en vaderhoofden,
die het eerste huis hebben gezien
bij de grondlegging daarvan,
en dit huis voor ogen hebben,
wenen met grote stem,terwijl velen met geschal en vreugdebetoon
de stem verheffen;
geen van de gemeente
die het stemgeluid van geschal
en het vreugdebetoon
kan onderscheiden
van het stemgeluid van geween
in de gemeente,want de gemeente
schalt het uit met groot geschal
en het stemgeluid is te horen geweest
tot van verre.

Solisten zingen: Psalm 150

VERKONDIGING
Solisten zingen: Gezang 879
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven voor:
- Wijkdiaconie en Jeugdwerk JOP september (PKN)
- Stichting Derde Wereld Hulp (zie de Nieuwsbrief in uw orde van
dienst en op de website)
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.
Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Derde Wereld Hulp, dit
graag vermelden.
U kunt ook geven via Givt.

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

Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 912: 1, 4 en 6
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Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -

Praeludium und Fuga c moll - BWV 564
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

20 sep.: Ds. R.J. van Zwieten

Bediening Heilige Doop

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
11 okt.: Ds. R.J. van Zwieten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
06-09-2020

€ 185,00

Agenda
Wo. 16 sep. : Geen Meelezen

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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