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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 113: 1
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 113: 2
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 113: 3
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)
Gemeente zingt: Gezang 305
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17 – 22 (Naardense
Bijbel)
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Buig niet
het recht van een zwerver-te-gast,
van een wees;
leg geen beslag
op het gewaad van een weduwe.
Gedenken zul je
dat je dienstknecht bent geweest in Egypte,
en de Ene, je God,
je daaruit heeft losgekocht;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!
Wanneer je op het veld
je maaioogst aan het maaien bent
en je hebt op het veld een garf vergeten,
keer dan niet terug om die mee te nemen,voor de zwerver-te-gast,
voor de wees en de weduwe zal die wezen;
opdat de Ene, je God, je zal zegenen
in alle doen van je hand.
Wanneer je je olijfboom afklopt
moet je niet achteraf gaan schudden:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.
Wanneer je je wijngaard kaal snijdt,
zul je die niet achteraf overdoen:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.
Gedenken zul je
dat je dienstknecht bent geweest
in het land van Egypte;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!
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Gemeente zingt: Psalm 146c: 1, 2, 5 en 6
Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
als hij komt in het huis
van zomaar een van de oversten der Farizeeërs,
op sabbat, om het brood te eten,
dat zij hem zijn gaan beloeren.
En zie, zomaar een mens, een waterzuchtige,
is daar vóór hem geweest;
ten antwoord zegt Jezus
tot de wetgeleerden en Farizeeërs,hij zegt: is het geoorloofd, op sabbat genezen?of niet?
Maar zij blijven stil.
Hij neemt hem vast en heelt hem,
dan laat hij hem los.
Hij zegt tot hen:
als bij zomaar iemand van u een zoon of een os
in een put valt,
zal hij hem niet onmiddellijk omhoogtrekken,
op de dag van de sabbat?
En zij zijn niet sterk genoeg
om op deze dingen te antwoorden.
Maar hij heeft tot de geroepenen
een zinnebeeld gezegd,
opmerkend
hoe zij de voorste aanligplaatsen verkozen,
zeggend tot hen:
wanneer je door zomaar iemand
naar een bruiloft wordt geroepen,
ga dan niet neerliggen
op de voorste aanligplaatsen,opdat er niet een voornamer dan jij
door hem is geroepen,
en bij zijn komst hij die ook jou riep
tot jou zal zeggen
geef een plaats aan hém!,
en jij dán eraan moet beginnen
in schaamrood
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de laatste plaats te bezetten!nee, wanneer je geroepen bent,
val dan, als je erheen gaat,
neer op de laatste plaats,
want dan zal hij die je geroepen heeft
wanneer hij aankomt tot jou zeggen:
vriend, wil opklimmen!- hogerop!dán zal er voor jou glorie zijn
voor het aanschijn van allen die
mét jou aanliggen
omdat al wie zichzelf verhoogt
zal worden vernederd
en wie zichzelf vernedert
zal worden verhoogd!
Maar hij heeft ook gezegd
tot wie hem had geroepen:
wanneer je een middagof avondmaaltijd aanricht,
vraag dan niet je vrienden, broers,
naastgeborenen en buren die rijk zijn,
opdat niet ook zij op hun beurt jou roepen
en aan jou een teruggave geschiedt;
nee, wanneer je een gastmaal aanricht,
roep dan armen, kreupelen,
lammen, blinden;
en zalig zul je zijn,
omdat zij niets hebben
om aan jou terug te geven:
het zal immers teruggegeven worden
in de opstanding der rechtvaardigen!

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 990

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
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Orgelspel
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie 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 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 841
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

4 sep.: Ds. E.J. de Wijer
11 sep.: Ds. E.J. de Wijer
18 sep.: Ds. E.J. de Wijer

Startzondag

25 sep.: Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 31 aug.: ThomasTheologie

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 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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