ORDE VAN DIENST

zondag 1 november 2020

Voorganger: Ds. Mirjam Elbers
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
m.m.v. Marijke Beute, alt
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

luiden van de klok
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ - BWV 645
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Gezang 283: 1 en 2
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: Gezang 283: 3 en 4
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: Gezang 283: 5
Gemeente gaat zitten
Orgel en alt: ‘Als de ziele luistert’ muziek Catharina van Rennes (1858-1940)
tekst Guido Gazelle (1830-1899)
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Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teken heeft:
blaren van de bomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stromen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zo zoet...
als de ziele luistert!
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 146: 1, 4 en 5

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerst Schriftlezing: Psalm 82 (Werkvertaling)
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Een psalm van Asaf.
God staat in de godenvergadering
in het midden der goden houdt hij gericht:
‘Tot wanneer zullen jullie verkeerd richten
en het aangezicht van de boosdoeners optillen?
Doet recht aan de geringe en de wees,
doet aan de arme en behoeftige gerechtigheid!
Laat de geringe en gebrekkige ontkomen,
uit de hand van de boosdoeners, redt ze daaruit!
Niets weten zij, niets verstaan ze,
in duisternis wandelen zij rond –
alle grondvesten der aarde wankelen.
Ik heb zelf gezegd: Goden zijn jullie,
ja, zonen van de Allerhoogste, jullie allemaal.
En toch: zoals een mens zullen jullie sterven
als een van de vorsten zullen jullie vallen!’
Sta op, o God, richt de aarde
want aan U behoren alle volken.
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Solisten zingen: Gezang 1008
Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 2 - 8 (NBG 1951)
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En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon
Iskariot, in het hart had gegeven Hem te verraden,
stond Hij, wetende, dat de Vader Hem alles in handen had
gegeven en dat Hij van God uitgegaan was en tot God
heenging, van de maaltijd op,
en Hij legde zijn klederen af en nam een linnen doek en
omgordde Zich daarmede.
Daarna deed Hij water in het bekken en begon de voeten der
discipelen te wassen, en af te drogen met de doek, waarmede
Hij omgord was.
Hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot Hem: Here, wilt
Gij mij de voeten wassen?
Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu
niet, maar gij zult het later verstaan.
Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in
eeuwigheid! Jezus antwoordde hem: Indien Ik u niet was, hebt
gij geen deel aan Mij.

Orgel en alt: ‘Gij badt op enen berg’ muziek Catharina van Rennes (1858-1940)
tekst Guido Gazelle (1830-1899)
Gij badt op enen berg alleen,
en... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen;
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!
5

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 1001

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgel en alt: Maurice Duruflé (1902-1986) - ‘Pie Jesu’
Pie Jesu Domine,
dona eis requiem sempiternam.
Vertaling:
O lieve Heer Jezus,
geef hen eeuwige rust
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Kerk in Actie /
najaarszending
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.
U kunt ook geven via Givt.

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

Stil gebed

Gebed des Heren
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Solisten: Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia c moll - BWV 537
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Marijke Beute
Marijke studeerde twee jaar koordirectie (2016-2018) bij Louis
Buskens aan het conservatorium in Groningen, na een jaar studeren
ging ze er ook zang bij studeren. Ze studeert nu bij Hanneke de Wit,
ook aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Overige lessen
kreeg en krijgt ze van Marjan Kuiper, Renate Arends, Paul Triepels
(ademcoach), Elsina Jansen (spel en drama) en Eelko Molenaar
(liedbegeleiding).
Ervoor studeerde Marijke aan het conservatorium in Zwolle Docent
Muziek, met als musiceervak harp. In die periode aan het
conservatorium ontdekte ze klassiek zang en kreeg bijvak zang van
Heike Rowold, Felix Schooneboom en Riekje Bakker.
Na die studie werkte ze als muziekdocent, workshopleider en
koordirigent. In die tijd zong ze als sopraan in het koor van het
Noord Nederlands orkest waarmee onder leiding van vele
internationale dirigenten diverse grote koorwerken werden
uitgevoerd.
Naast haar studie is Marijke dirigent van Gemengd Koor Boijl, Zingt
Gode lof uit Hoogkerk en sinds 2018 van het Drents Opus Koor dat in
Beilen repeteert. Ook dirigeert zij jaarlijks een projectkoor in
Harkstede.
Samen met organist Harmen Trimp vormt Marijke een duo dat
regelmatig medewerking verleent aan kerkdiensten en concerten in
o.a. de Thomaskerk in Amsterdam met stukken van Bach, Händel,
Mendelssohn, Andriessen e.a. Sinds kort zingt Marijke onder leiding
van Hoite Pruiksma bij de Nederlandse Bach Academie en zong
Marijke haar eerste Matthäus Passion en haar eerste Johannes
Passion olv respectievelijk Rob Meijer en André Cats.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

08 nov. : Ds. E.J. de Wijer
15 nov. : Ds. A. Knol/Best, Oirschot & de Beerzen
22 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar

29 nov. : Ds. E.J. de Wijer

1e Advent

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
25-10-2020 Collecteopbrengst

€ 330,00

Agenda
Ma. 02 nov. : Allerzielen: Voor wie steek jij
19.00 - 22.00 uur
een kaarsje aan?
De Thomas opent haar deuren voor
iedereen die een lichtje wil ontbranden
en de namen wil laten klinken van hen
die worden gemist. Met inachtneming
van de coronamaatregelen is een looproute door de kerk georganiseerd naar
de stiltekapel, waar je een kaars kunt
aansteken en waar ruimte is voor een
gesprek voor wie wil.
Wo. 04 nov. : Meelezen

14.00 uur

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van
stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 14.30 uur
kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken.
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.
9

