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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) ‘Freu dich sehr, o meine Seele’
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 513
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.
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 111: 1 en 2
(Gemeente: 1, ThomasCantorij: 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.

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 111: 3 en 4
(Gemeente: 3, ThomasCantorij: 4)
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
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Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2)
Gemeente zingt: Psalm 111: 5 en 6

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Genesis 9: 8 – 17 (Vertaling Alex van Ligten)
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God sprak tot Noach en zijn zonen met hem:
Ik doe hier en nu mijn verbond met jullie opstaan
en met de geslachten na jullie,
met elke levende ziel bij jullie,
vogels en vee en alle wildleven van de aarde met jullie,
met al wat uit de ark gegaan is,
met al wat leeft op aarde.
Ik doe mijn verbond met jullie opstaan:
nooit meer zal alle vlees worden weggeveegd
door de wateren van de vloed,
en nooit meer zal zo’n vloed geschieden
om de aarde uit te vagen.
God zei:
Dit is het teken van het verbond dat ik geef
tussen mij en jullie en elke levende ziel bij jullie
voor alle komende geslachten.
Mijn boog geef ik in de wolken.
Dat zal tot teken van verbond zijn
tussen mij en de aarde.
Het zal geschieden,
wanneer ik wolken boven de aarde laat opwolken,
en mijn boog is in de wolken te zien,
dan gedenk ik mijn verbond tussen mij en jullie
en elke levende ziel in alle vlees.
De wateren zullen nooit meer een vloed worden
om alle vlees uit te vagen.
Geschiedt de boog in de wolken,
dan zal ik hem zien om te gedenken
het verbond voor altijd en eeuwig
tussen God en alle levende ziel
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in alle vlees op aarde.
God zei tot Noach:
Dit is het teken van het verbond dat ik heb doen opstaan
tussen mij en alle vlees dat op aarde is.

Gemeente zingt: Gezang 350: 1 en 2
Vervolg Schriftlezing: Genesis 9: 18 – 29 (Vertaling Alex van Ligten)
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Noachs zonen, die met hem uit de ark waren gegaan,
dat waren Shem, Cham en Jafet.
Cham, hij werd vader van Kanaän.
Drie waren zij, Noachs zonen
en uit hen werd heel de aarde overspreid.
Noach ving aan als man van de aardakker.
Hij plantte een wijngaard.
Hij dronk van de wijn en werd dronken,
ontkleedde zich midden in zijn tent.
Cham, vader van Kanaän,
zag de naaktheid van zijn vader
en vertelde 't aan zijn beide broers buiten.
Shem nam, met Jafet, een mantel,
legde die op hun beider schouders
en zij gingen achterwaarts
en bedekten de naaktheid van hun vader,
met afgewend gelaat,
de naaktheid van hun vader zagen zij niet.
Noach ontwaakte uit zijn wijn,
en toen hij weet kreeg van wat hem zijn jongste zoon
gedaan had
zei hij:
Vervloekt zij Kanaän,
laat hij knecht van knechten voor zijn broers zijn.
En hij zei:
Gezegend HIJ, GOD-MET-ONS,
God van Shem,
laat Kanaän knecht voor hem zijn.
God geve Jafet weidsheid
laat hem wonen in tenten van Shem
laat Kanaän hem tot knecht zijn.
Noach leefde na de vloed driehonderd jaar en vijftig jaar.
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En al Noachs dagen waren negenhonderd jaar en vijftig jaar
en hij stierf.

Gemeente zingt samen met deThomasCantorij: Gezang 350: 4, 5
en 7 (Gemeente: 4 en 7, ThomasCantorij: 5)
Evangelielezing: Mattheüs 22: 41 – 46 (Vertaling Alex van Ligten)
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Nu zij samen waren, de Farizeeërs,
stelde Jezus hun ook een vraag.
Hij zei: Wat denken jullie van de gezalfde
– van wie hij de zoon is?
Zij zeggen tegen hem: Van David.
Hij zegt tot hen: Hoe is dan te verklaren
dat David hem in de geest met heer aanroept, als hij zegt:
De Heer zegt tot mijn heer:
Ga aan mijn rechterhand zitten
totdat ik jouw vijanden onder je voeten gelegd heb.
Als David hem aanroept met heer,
hoe kan hij dan zijn zoon zijn?
Niemand kon hem daarop antwoorden
én niemand dorst hem vanaf die dag nog iets te vragen.

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt: Psalm 33: 2, 3 en 8

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) - Aria (1944)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en
Kerk & Israël: Onopgeefbaar verbonden
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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.

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

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 176: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga C dur - BWV 545
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
9 okt.: Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)

Giardino Musicale: Cantate
‘Umslinget uns, ihr sanften
Friedensbande’ van Georg Philipp
Telemann (1681 - 1767)

16 okt.: Ds. R.J. van Zwieten
23 okt.: Ds. E.J. de Wijer
30 okt.: Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 4 okt.: ThomasLunchconcert
Sofia Navarro, viool
Ángel Martín del Burgo, piano
ThomasTroostcafé

12.30 uur

13.00 – 15.00 uur

Wo. 5 okt.: Geen ThomasTheologie
Do. 6 okt.: ThomasFilm: ‘Parasite’, 2019
Regie: Bong Joon-ho

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. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken. Met ingang van 1 oktober is het Troostcafé
om de week open op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur en vindt
plaats aansluitend op het tweewekelijkse lunchconcert.
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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