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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3
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: Gezang 280: 4 en 5
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: Gezang 280: 6 en 7
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)
Gemeente zingt: Gezang 303
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 10 - 17 (Naardense Bijbel)
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Hoort het woord van de Ene, volkeren,
en meldt het op de kuststreken ver weg!zegt:
hij die Israël uitzaaide zal hem verzamelen,
bewaken zal hij hem
als een herder zijn kudde;
want de Ene heeft Jakob vrijgekocht,hem verlost
uit de hand van iemand sterker dan hij;
jubelend zullen ze aankomen
op de hoogste plek van Sion,
en toestromen
naar het beste van de Ene:
naar koren, most en olie,
naar de jongen van wolvee en rundvee;
worden zal hun keel
als een rijk-bevloeide hof,
en ze zullen niet doorgaan
ooit nog te versmachten;
dán zal een jonkvrouw vreugde beleven
aan een reidans,jonge mannen en grijsaards tezamen;
veranderen zal ik hun rouw in vrolijkheid
en hen troosten,
na hun droefheid zal ik hen verheugen;
ik zal de keel van de priesters bevloeien
met vet,mijn gemeente: met het beste van mij
zullen zij worden verzadigd,
is de tijding van de Ene!
Zó heeft gezegd de Ene:
een stem is te horen in Rama,
een weeklacht,
een wenen vol bitterheden:
van Rachel die weent over haar kinderen,-
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en weigert zich te laten troosten
over haar kinderen
omdat geen er meer is.
Zo heeft gezegd de Ene:
weerhoud je stem van geween
en je ogen van tranen
want er wacht loon voor je werk,
is de tijding van de Ene:
ze zullen terugkeren uit vijandelijk land
en er is hoop voor wat na jou komt,
is de tijding van de Ene:
zonen-en-dochters
keren terug naar hun gebied!

Gemeente zingt: Gezang 176: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 15: 1 - 10 (Naardense Bijbel)
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Maar die tot hem naderden
om naar hem te horen, dat zijn
al de tollenaars en zondaars geweest;
gegromd hebben
de Farizeeërs en de schriftgeleerden,
zeggend:
hij verwelkomt zondaars en eet met hen!
Maar dan zegt hij tot hen dit zinnebeeld;
hij zegt:
zomaar een mens uit u
die honderd schapen heeft
en er uit hen één verliest,
zal hij niet de negenennegentig
achterlaten in de woestijn
en naar het verlorene trekken
tot hij het vindt?
En als hij het vindt
legt hij het op zijn schouders
en is hij verheugd;
als hij in het huis komt
roept hij de vrienden en de buren bijeen
en zegt tot hen:
weest mét mij verheugd,
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omdat ik mijn schaap gevonden heb
dat verloren was!ik zeg u:
zo zal er in de hemel méér vreugde zijn
over één zondaar die omkeert
dan over negenennegentig rechtvaardigen
die geen omkeer nodig hebben!of welke vrouw die tien drachmen heeft,
grijpt niet, als ze één drachme verliest,
een lamp, veegt het huis
en zoekt naarstig totdat zij vindt?en als zij vindt
roept zij de vriendinnen en buurvrouwen bijeen
en zegt:
weest mét mij verheugd,
omdat ik de drachme heb gevonden
die ik had verloren!zó, zeg ik u,
geschiedt er vreugde
voor het aanschijn van Gods engelen
over één zondaar die omkeert!

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt: Psalm 23b

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:
- Koopvaardijpastoraat en Onderhoud kerkgebouw
- Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde
van dienst en op de website)
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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.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners PaysDogon, dit graag vermelden.
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 657
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Gemeentezondag

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

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 14 sep.: ThomasTheologie

14.00 uur

Vr. 16 sep.: Opening Expositie 135 jaar NAFVA
17.00 uur
Fotografen Vereniging Amsterdam bestaat
dit jaar 135 jaar! De oudste fotoclub van
het Europese vasteland viert haar jubileum
met een foto-expositie in De Thomas.
Zie voor meer informatie: www.dethomas.nl
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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