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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Max Reger (1873-1916)
Uit: 30 Kleine Choralvorspiele, opus 135a (1915):
- ‘Ach bleib mit deiner Gnade’
- ‘Aus tiefer Not, schrei ich zu dir’
- ‘Ein feste Burg ist unser Gott’
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: ThomasCantorij zingt: Gezang 711c
Daarna zingt de Gemeente: Psalm 130: 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 130: 3 (Gemeente)
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 130: 4 (Gemeente)
ThomasCantorij zingt: Gezang 711c ter afsluiting van het introïtus
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Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(ThomasCantorij: Voorzang, Gemeente: allen)
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 96a
(Gemeente: refrein, ThomasCantorij: 1, 2, 3 en 4)

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: II Koningen 4: 8 - 37 (Naardense Bijbel)
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En het geschiedt op een dag
dat Elisja bij Sjoeneem voorbijtrekt;
er is daar een vrouw met groot bezit,
en zij dringt sterk bij hem aan
om haar brood te eten;
en zo vaak hij voorbijtrekt geschiedt het
dat hij daarheen uitwijkt
om haar brood te eten.
Dan zegt zij tot haar man:
zie toch, ik weet zeker
dat die man Gods een heilige is,die steeds bij ons voorbijtrekt;
laten we dan toch
een kleine bovenkamer maken
en daar voor hem tafel en bed neerzetten,
met stoel en kandelaar;
geschieden kan het dan
wanneer hij bij ons komt
dat hij daarheen zich terugtrekt!
En het geschiedt op een dag
dat hij daarnaartoe komt,zich terugtrekt in de bovenkamer
en zich dáár neerlegt.
Dan zegt hij tot Gechazi, zijn hulpjongen:
roep deze Sjoenamitische eens!
Hij roept haar
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en zij komt voor zijn aanschijn staan.
Hij heeft tot hem gezegd:
zeg toch tot haar:
zie, u hebt met al deze zorg
voor ons gezorgd,wat kunnen wij voor u doen?hebt u een spreken, bestemd voor de koning
of voor de overste van de strijdschaar?
Zij zegt: midden in mijn gemeenschap
heb ik mijn zetel!
Als hij zegt: wat kunnen wij voor haar doen?,
zegt Gechazi:
treurig genoeg heeft zij geen zoon,
en haar man is al oud!
Hij zegt: roep haar!
Hij roept haar
en zij komt in de ingang staan.
Hij zegt:
bij deze feestsamenkomst,
als we weer in deze tijd leven,
zul jij een zoon omhelzen!
Zij zegt: welnee mijn heer, man Gods!,
misleid uw slavin maar niet!
Maar de vrouw wordt zwanger
en baart een zoon,bij die feestsamenkomst,
als men weer in die tijd leeft,
zoals Elisja tot haar heeft gesproken.
De nieuwgeborene wordt groter;
op een dag geschiedt het
dat hij uittrekt naar de maaiers,
en tot zijn vader zegt: m’n hoofd, m’n hóófd!
Die zegt tot de hulpjongen:
draag hem naar zijn moeder!
Hij draagt hem
en komt zo met hem aan bij zijn moeder;
hij zit tot de middag op haar knieën,
en sterft dan.
Zij gaat naar boven en legt hem neer
op het bed van de man Gods,
dan sluit zij achter hem af en gaat naar buiten.
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Zij roept haar man
en zegt:
zend mij toch één van de jongens
en één van de ezelinnen;
ik ren naar de man Gods
en keer dan terug!
Hij zegt:
waarom wil je vandaag naar hem toe gaan?het is geen nieuwemaan en geen sabbat!
Zij zegt: vrede en alle goeds!
Zij zadelt de ezelin
en zegt tot haar hulpjongen:
drijf aan en ga verder;
rem mij niet af in het rijden,
behalve als ik het je zeg!
Zij gaat op weg
en komt aan bij de man Gods,
bij de berg Karmel;
en het geschiedt, zodra de man Gods
haar recht voor zich uit ziet,
zegt hij tot Gechazi, zijn hulpjongen:
zie, de Sjoenamitische daarginds!nu dan, ren haar toch tegemoet
en zeg tot haar:
is het vrede voor u, vrede voor uw man
en vrede voor de nieuwgeborene?
Zij zegt: ja, vrede!
Maar als zij aankomt
bij de man Gods, bij de berg,
grijpt ze zijn voeten vast.
Gechazi treedt aan om haar weg te stoten,
maar de man Gods zegt: laat haar begaan,
want haar ziel is bitter in haar,
al heeft de Ene dat voor mij verborgen
en het mij niet gemeld!
Zij zegt:
heb ik een zoon van mijn heer gevraagd?heb ik niet gezegd:
misleid me niet?
Hij zegt tot Gechazi: gord je lendenen,
neem mijn staf in je hand en gá,
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ja, vind je iemand, zegen hem niet,
en als iemand jou zegent,
antwoord hem niet!leggen moet je mijn staf
op het aanschijn van de jongen!
Maar de moeder van de jongen zegt:
bij het leven van de Ene
en het leven van je ziel:
als ik jou loslaat!…
Dan staat hij op en volgt haar.
Gechazi
is voor hun aanschijn uit verdergetrokken
en legt de staf op het aanschijn van de jongen,
maar geen geluid en geen aandacht.
Hij keert terug, Elisja tegemoet,
en meldt het hem; hij zegt:
de jongen is niet wakker geworden!
Dan komt Elisja het huis binnen:
zie, de jongen is dood,
neergelegd op zijn bed.
Hij komt binnen,
sluit de deur achter hen tweeën,en bidt tot de Ene.
Dan gaat hij
bovenop de eniggeborene liggen;
hij legt zijn mond op diens mond,
zijn ogen op diens ogen,
zijn handpalmen op diens handpalm
en buigt zich over hem heen;
dan wordt het vlees
van de eniggeborene warm.
Hij keert terug en loopt het huis door,
één keer hierheen en één keer daarheen,
klimt op en buigt zich over hem heen;
dan niest de jongen zeven malen
en doet de jongen zijn ogen open.
Hij roept tot Gechazi
en zegt: roep tot die Sjoenamitische!
Hij roept haar en zij komt bij hem;
hij zegt: til je zoon op!
Zij komt binnen, valt neer voor zijn voeten
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en buigt zich ter aarde;
dan tilt zij haar zoon op
en gaat naar buiten.
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 722
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2 en 3)
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 1 - 10 (Naardense Bijbel)
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Jericho binnengekomen
is hij daar doorheen getrokken.
Zie, een man,
geroepen met de naam Zacheüs;
hij is oppertollenaar geweest,hij is rijk!
Hij heeft ernaar gezocht
Jezus te zien, wie hij was,
maar heeft het vanwege de schare
niet vermocht,
omdat hij van gestalte klein is geweest.
Vooruitgesneld naar voren
klimt hij op een moerbeivijgenboom omhoog
om hem te kunnen zien,omdat hij op doortocht dáár wel
langs móest komen.
Als hij bij die plek aankomt,
kijkt Jezus omhoog en zegt tot hem:
Zacheüs, haast je en klim omlaag,
want ik moet heden
in jouw huis verblijven!
Haastig klimt hij omlaag
en verwelkomt hem met vreugde.
Allen die het zagen hebben gegromd;
ze zeiden: die is bij een zondig man
binnengekomen om uit te spannen!
Maar Zacheüs staat daar en zegt tot de Heer:
zie, de helft van wat mij toebehoort, heer,
geef ik aan de armen,
en als ik iemands vijgen heb geschud
geef ik het viervoudige terug!
Maar Jezus zegt tot hem:
heden geschiedt er redding
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aan dit huis,
omdat ook hij een zoon van Abraham is;
want de mensenzoon komt
om ‘te zoeken en te redden
wat verloren is’.

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 974
(ThomasCantorij: 1 en 2, Gemeente: 3, 4 en 5)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ - BWV 720
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en
Hervormingsdag: kerkvernieuwing
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
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Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Slotlied (staande):
Gezang 898 (Gemeente: 1, 3 en 4, ThomasCantorij: 2)
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Allegro uit het Klavecimbelconcert in D-dur - BWV 1054
(bewerking voor orgel Bernard Winsemius)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
6 nov. : Ds. R.J. van Zwieten

(aanvang 10.30 uur)
Bediening Heilige Doop

13 nov. : Ds. E.J. de Wijer
20 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar

27 nov. : Ds. E.J. de Wijer

1e Advent – Schrift & Tafel

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di.

1 nov.: ThomasLunchconcert
12.30 uur
Hobbema Trio
Yumi Toyama, piano - Jussi Paananen, viool Jeanny Beerkens, cello
ThomasTroostcafé

13.00 - 15.00 uur

Wo. 2 nov.: Geen ThomasTheologie
Allerzielen: samen herdenken
17.00 - 21.00 uur
en elkaar ontmoeten. Je kunt in alle
rust een kaarsje aansteken, luisteren
naar een pianoconcert of een geliefd gedicht.
Buiten is er glühwein en chocolademelk.
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.
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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