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Opgang
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Praeludium h moll
BWV 544
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 90a: 1, 2 en 3

V:
G:
V:
G:

Heer, open mijn lippen
Mijn mond zal zingen van uw eer
God, kom mij te hulp
Heer, haast U mij te helpen

V:
G:
V:
G:

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen
Amen.

Vervolg: Psalm 90a: 4, 5 en 6
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Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 511: 1, 2, 5, 6 en 7
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Psalmgebed: Psalm 121
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4
5
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V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:
V:
G:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
De Here zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Schriftlezing: Psalm 90 (Naardense Bijbel)
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Heer, schuilplaats zijt gij ons geweest
in geslacht na geslacht.
Van eer de bergen werden gebaard
en gij aarde en wereld voortbracht,
van eeuwig tot eeuwig
zijt gij God.
Gij doet een mens weerkeren tot molm,
gij zegt:
zonen van Adam, keert weer!
Want duizend jaren zijn
in uw ogen
als de dag van gister zo die voorbijgaat,
als een wake in de nacht.
Gij spoelt ze weg, zij zijn een slaap,
in de ochtend
als gras dat opschiet:
in de ochtend in bloei en het schiet op,
voor de avond
afgesneden en verdord.
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Ja, wij vergaan door uw woede,
worden verbijsterd door uw gramschap,als gij onze ongerechtigheden
stelt u tegenover,
onze geheimen
in het licht van uw aanschijn.
Ja, in uw verbolgenheid wenden zich
al onze dagen,
ons vergaan onze jaren als een zucht.
De dagen onzer jaren,
daarin gaan zeventig jaar,
tachtig jaar als we sterk zijn
en het meeste daarvan
is moeite en verdriet,
want snel wordt het afgesneden,
wij vliegen heen.
Wie kent de kracht van uw woede,
uw verbolgenheid,hoe zeer gij zijt te vrezen!
Om onze dagen te tellen,schenk ons zodanig kennis,
dat wij komen
tot een hart vol wijsheid!
Keer weer, Ene,- tot wanneer?heb deernis
over wie u dienen!
Verzadig ons in de ochtend
met uw vriendschap,
dat wij jubelen en verheugd zijn,
al onze dagen.
Verheug ons naar de dagen
dat ge ons hebt doen bukken,
jaren
dat we kwaad moesten zien!
Laat aan uw dienaars zien uw handelen,
uw luister
over hun zonen.
Kome de lieflijkheid van de Heer onze God
over ons, bevestig over ons
het doen van onze handen,
het doen van onze handen,
bevestig dat!
4

Gemeente zingt: Gezang 339a

OVERWEGING
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezaang 367h

Stil Gebed
Inzameling van de gaven, in één rondgang voor de
Eindejaarscollecte voor de kerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”
BWV 639
Gezongen Geloofsbelijdenis: Gezang 343
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V:
G:
V:
G:

De HEER zal met u zijn!
De Heer zal u bewaren.
De vrede van Christus is met u
Hij is onze vrede!

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V:
G:
V:
G:

Verheft uw harten!
Wij hebben ze tot de Heer verheven.
Zegenen wij de HEER onze God!
Goed is het en passend!

V:

U zegenen wij, God, onze bevrijder
want onze tijden zijn in uw hand.
Om ons hebt Gij de dag uit de nacht geroepen;
ons hebt Gij zelf het leven ingeademd,
opdat het niet vervliegt tot niets.
Vaste aarde onder onze voeten,
hemel van bescherming boven onze hoofden,
wat ons ook toevalt.
U zegenen wij in het spoor van allen
die van uw Geest hebben geleefd
en met hen mee zingen ook wij U toe:

Gezang 404a
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V:

U zegenen wij om Jezus uw Zoon,
de alfa en de omega, het begin en het einde,
het midden van de tijd
in wie Gij uw heil ons hebt laten zien
opdat wij vrij kunnen gaan in vrede.
Die zijn roeping aanvaardde
toen zijn uur gekomen was
en zijn naam gestand deed
door zijn leven te geven
als losprijs voor velen
in de nacht waarin hij werd overgeleverd,
brood nam, U zegende, het brak
en zei: “Dit is mijn lichaam voor u;
doe dat tot mijn gedachtenis!”
En evenzo na de maaltijd,
als hij de beker genomen en gedankt had:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dat, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis!”
Zend uw Geest van trouw
en wek in ons het vertrouwen
dat Gij onze toekomst zijt.
Leer ons zo onze dagen tellen
en uw liefde delen
met hen die Gij op onze weg plaatst.
Omvat ons allen
met uw eerste en laatste woord.
Dan zal ook het werk van onze handen
in alles meewerken ten goede.
Laat ons dan eten en drinken,
want zo gezegd zo gedaan
verkondigen wij de dood des Heren
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totdat Hij komt!
G:

MARANATHA!

Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - 3e deel uit Pastorale BWV 590
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 416: 1, 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga h moll - BWV 544
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

7 jan. : Ds. E.J. de Wijer
14 jan. : Ds. M. Elbers
21 jan. : Ds. E.J. de Wijer
28 jan. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 24, 25 EN 31 DECEMBER 2017

Deze zullen worden vermeld in de Orde van Dienst van 7 januari
Agenda
Wo. 3 jan. : Meelezen

14.00 uur

De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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