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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia G dur - BWV 571
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 67: 1 (Gemeente)
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 67: 2 (Gemeente)
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 67: 3 (Gemeente)
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
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Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang: 299j
(ThomasCantorij: 1 en 3, Gemeente: 2 en 4)

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Voorlezing uit de Wijsheid van Ben Sira
Ben Sira 33:25-33; 38:24-34
1.
Voer, stok en lasten voor de ezel
zijn brood, discipline en werk voor een slaaf.
Zet de dienstknecht aan het werk, dan heb je rust,
laat je zijn handen werkloos, dan zoekt hij de vrijheid.
Voor de kwaadwillige slaaf zijn er stokken en knuppels.
Overlaad hem met werk, anders wordt hij lui
en van luiheid leert hij veel kwaad.
Laat hem werken, zoals hij hoort te doen,
gehoorzaamt hij niet, sla dan zijn voeten in boeien.
Maar overdrijf niet wat zijn lichaam betreft, doe niets zonder
nadenken.
Heb je een slaaf, hij zal zijn zoals jij,
je hebt hem nodig als je eigen bloed.
Heb je een slaaf, behandel hem als een broeder,
als om jouw ziel smeek tot hem.
Behandel je hem slecht, hij gaat ervandoor waar zul je hem dan zoeken?
2.
De wijsheid van de Schriftgeleerde is een zaak van voldoende vrije
tijd,
wie minder te doen heeft, wordt wijs.
Wie de ploeg stuurt, hoe wordt hij wijs en trots is op de prikstok
waarmee hij ossen drijft en ze keren laat bij hun werk
en het enkel over stierkalveren heeft?
Altijd weer aan voren denken,
het maakt hem slapeloos, hoe hij zijn kalveren moet voeren.
Zo ook de handwerker, de bouwmeester
die dag en nacht doorwerken,
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zij die zegels graveren,
vol geduld iets nieuws snijden,
van harte de afbeelding gelijkend maken het maakt hem slapeloos: hoe voltooit hij zijn werk?
Zo ook de kopersmid die bij het aambeeld zit
en leert het ijzer te bewerken.
Zijn vlees verschroeit in de gloed van het vuur,
hij zwoegt in de hitte van de oven,
de hamerslagen dreunen in zijn oren,
zijn ogen zijn gericht op het model van zijn werk.
Van harte voltooit hij zijn werk,
het maakt hem slapeloos omdat hij echt iets moois wil maken.
Zo ook de pottenbakker die bij zijn werk zit
en met zijn voeten de schijf draait,
altijd bezorgd over zijn werk
en over het getal van al zijn producten.
Met zijn arm kneedt hij de klei
en met zijn voeten maakt hij hem kneedbaar.
Van harte brengt hij glazuur aan.
Het maakt hem slapeloos hoe hij de oven weer schoonmaken zal.
Allen vertrouwen zij op hun handen
en ieder van hen is wijs in zijn werk.
Zonder hen blijft de stad onbewoond,
komen er geen gasten en geen reizigers.
Maar in de volksraad hebben zij niets te zoeken
en aan de volksvergadering nemen zij niet deel,
op de rechterstoel zitten zij niet
en over vonnissen hoeven zij niet na te denken.
Van vorming en oordeel is bij hen geen sprake
en spreuken zul je van hen niet horen.
Maar aan de schepping van de wereld dragen zij bij,
hun gebed bestaat in de uitoefening van hun ambacht.
Gemeente zingt samen met de Thomascantorij: Gezang 325
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2 en 3)

Verkondiging
ThomasCantorij zingt: Gezang 812
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Drugspastoraat
en Pastoraat.
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken 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.
Of u kunt geven via Givt.

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368f
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 1001 (Gemeente)
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
‘Nun danket alle Gott’ - BWV 657
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
26 mei : Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)

Hemelvaartsdag - Getijdedienst
aanvang: 09.00 uur

29 mei : Ds. E.J. de Wijer
5 juni : Ds. E.J. de Wijer

Gemeenschappelijke Pinksterviering
met Oranjekerk en Willem de
Zwijgerkerk in de Thomaskerk

12 juni : Ds. R.J. van Zwieten
19 juni : Drs. A. van Heusden

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Di. 24 mei: ThomasLunchconcert
Frederic Voorn – piano

12.30 uur

Wo. 25 mei: ThomasTheologie

14.00 uur

Vr. 27 mei: ThomasFilm: ‘Down to Earth’ (2015)
Regie: Renata Heinen/Rolf Winters –
Live in De Thomas
Meer informatie op: www.dethomas.nl.

19.30 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 15.00
en 18.00 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.
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