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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: César Franck (1822-1890) - Prière (opus 20)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2
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 139: 3
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 139: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)
Gemeente zingt: Psalm 136: 1, 3 en 4
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30: 11 – 20 (Naardense
Bijbel)
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Want dit gebod
dat ik je heden gebied:
het is niet te wonderlijk voor je
en niet te ver weg is het;
niet in de hemelen is het,om te zeggen
‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel,
het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
niet aan de overzijde van de zee is het,om te zeggen
‘wie zal voor ons oversteken
naar de overzij van de zee,
het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
nee, zeer dicht bij je is het woord:
in je mond en in je hart,
om het te doen!
Zie, gegeven heb ik heden aan je aanschijn
het leven en het goede,de dood en het kwade,
nu ik je gebied
vandaag
om lief te hebben
de Ene, je God, door te wandelen
in zijn wegen,
en te bewaken zijn geboden,
zijn inzettingen en zijn rechtsregels;
leven zul je dan en talrijk worden,
zegenen zal jou de Ene, je God,
in het land
waar jij komt om het te beërven.
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Maar als je hart zich afwendt en je niet hoort,
je je laat meeslepen
en je buigen zult voor ándere goden
en die zult dienen,
dan heb ik u heden gemeld
dat ge verloren en teloor zult gaan;
ge zult geen dagen verlengen
op de –rode– grond
waarvoor je nu de Jordaan oversteekt
om daar te komen, om haar te beërven.
Ik laat heden tegen u getuigen
de hemelen en de aarde;
het leven en de dood
heb ik gegeven aan uw aanschijn,
de zegen en de verwensing;
kies dan het leven,
opdat je leeft, jij en je zaad,
door lief te hebben de Ene, je God,
door te horen naar zijn stem
en hem aan te hangen;
want hij is je leven en de lengte van je dagen
om te zetelen op de –rode– grond
welke de Ene aan je vaderen,
aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob
heeft gezworen
hun te geven.

Gemeente zingt: Gezang 316
Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 25 – 35 (Naardense Bijbel)
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Maar: talrijke scharen
zijn met hem meegetrokken;
hij keert zich om en zegt tot hen:
als iemand tot mij komt
en niet zijn vader, moeder,
vrouw, kinderen, broers, zussen,
ja, zelfs ook zijn eigen lijf-en-leven
haat,
kan hij geen leerling van mij wezen!al wie niet zijn eigen kruis draagt
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en mij achterna komt,
is niet bij machte om leerling van mij te wezen;
want zomaar een uit u die
een toren wil bouwen,
zal hij niet eerst gaan zitten
en de besteding berekenen,of hij genoeg heeft ter afwerking?opdat niet
wanneer hij een fundament legt
en niet in staat is hem te voltooien,
allen die dat aanschouwen
zullen beginnen hem te bespotten
en zeggen: deze mens begon te bouwen
en was niet in staat hem te voltooien!of zomaar een koning die vertrekt
om met een andere koning
samen te treffen voor een oorlog,
zal hij niet eerst gaan zitten en zich beraden
of hij bij machte is
met tien duizendtallen
hem te ontmoeten
die met twintig duizendtallen
op hem afkomt?maar zo niet, dan zal hij
als hij nog ver weg is
een afvaardiging uitzenden
en vragen naar wat tot vrede leidt;
welnu, zo geldt voor een ieder van u:
wie niet afscheid neemt
van al wat hemzelf toebehoort
is niet bij machte mijn leerling te wezen!welnu, kostelijk is het zout,
maar als zelfs zout flauw wordt,
waarmee moet er dan afgewerkt worden?op land kan het niet terecht
en op een mestvaalt ook niet:
buiten werpen ze het weg!wie oren om te horen heeft moet horen!

Gemeente zingt: Gezang 339b
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Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 843

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: César Franck (1822-1890) - Andante
(uit: Grand Pièce Symphonique opus 17)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Burennetwerk
Amsterdam en Eredienst
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 487 (Liedboek voor de Kerken 1973)
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium C-dur - BWV 547
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Gemeentezondag

25 sep.: Ds. E.J. de Wijer
2 okt.: Ds. A. van Ligten/Sneek

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
03-07-2022
10-07-2022
10-07-2022
17-07-2022
24-07-2022
28-08-2022
juli/aug. ’22

Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Stichting Partners Pays-Dogon
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Offerblok

€
€
€
€
€
€
€

297,75
282,65
680,85
398,50
297,10
392,80
31,95

Agenda
Di. 06 sep.: ThomasLunchconcert
12.30 uur
New West Pianotrio
Emma Roijackers, viool - Alice Gott, cello Nana Alkovic, piano
Wo. 07 sep.: 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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