ORDE VAN DIENST

zondag 23 oktober 2022

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Roeleke Vunderink
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) Enkele variaties (uit: Sonata da Chiesa)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 138: 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 138: 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 138: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)

2

Gemeente zingt: Gezang 305

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 2: 19 – 25 (Naardense Bijbel)
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Dan zeggen de mannen van de stad tot Elisja:
zie toch, de ligging van de stad is goed,
zoals mijn heer wel ziet;
maar de waterstromen zijn slecht
en het land veroorzaakt misgeboorten!
Hij zegt:
haalt voor mij een nieuwe schaal
en doet daar zout in!
Zij halen die voor hem.
Hij gaat uit naar waar het water uitgaat
en werpt zout daarin;
hij zegt: zo heeft gezegd de Ene:
ik zal deze wateren genezen;
er zal daaruit geen dood meer zijn
of misgeboorte!
Zo worden die wateren gezond,
tot op deze dag,naar het woord van Elisja
dat hij heeft gesproken.
Daarvandaan klimt hij op naar Bet El;
terwijl hij langs de weg
daarheen is opgeklommen
zijn kleine jongens de stad uit gekomen;
zij steken de gek met hem en zeggen tot hem:
klim op, kaalkop!, klim op, kaalkop!
Hij wendt zich achterom, ziet hen aan
en vervloekt hen, in de naam van de Ene;
er komen twee berinnen het woud uit
en die verscheuren van hen
tweeënveertig kinderen.
Hij gaat daarvandaan naar de berg Karmel;
daarvandaan is hij teruggekeerd
naar Samaria.
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Gemeente zingt: Psalm 121
Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
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Maar hij heeft tot hen een zinnebeeld gezegd
met het oog daarop dat ze altijd
moesten bidden
en niet verslappen,zeggend:
er is in zomaar een stad
zomaar een oordelaar geweest
die God niet vreesde
en om geen mens zich bekommerde;
maar er is juist in die stad een weduwe geweest,
die tot hem kwam, zeggende:
verschaf mij recht
jegens mijn rechtstegenstander;
hij heeft niet gewild, een tijd lang,maar daarna zegt hij bij zichzelf:
hoewel ik God niet vrees
en mij om geen mens bekommer
zal ik toch,
doordat deze weduwe mij last bezorgt,
haar recht schaffen,
opdat ze niet uiteindelijk
mij in m’n gezicht komt slaan!
Maar de Heer zegt:
hoort wat hij zegt,
de oordelaar die geen recht wou schaffen!maar zou God het dan niet doen,
recht schaffen aan zijn uitverkorenen,
die tot hem schreeuwen dag en nacht
en lankmoedig zijn jegens hen?
ik zeg u dat hij het met haast zal doen,
hun recht verschaffen!alleen: als de mensenzoon komt,
zal hij dan dit geloof wel vinden
op het aardland?

Gemeente zingt: Gezang 339b
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Verkondiging
Gemeente zingt: Psalm 139: 1, 12, 13 en 14

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) Aria (uit: Sonata da Chiesa)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: In Kas- Noord,
Zuid en West 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 313: 1, 3 en 4
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Hendrik Andriessen (1892-1981) Finale (uit: Sonata da Chiesa)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

30 okt. : Ds. E.J. de Wijer
6 nov. : Ds. R.J. van Zwieten
13 nov. : Ds. E.J. de Wijer
20 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 25 okt.: Lunchbreak: in gesprek met
Meta Vaandrager over Misdaad,
Hoop en Straf
Meer informatie op: www.dethomas.nl

12.30 uur

Geen ThomasTroostcafé
Wo. 26 okt.: ThomasTheologie

14.00 uur

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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