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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 86: 1
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 86: 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

Vervolg: Psalm 86: 4

Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas

Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 364: 3, 4, 5 en 6
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Lukas 5: 17 - 26
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En het geschiedde op een van die dagen dat Hij onderwijs gaf,
dat er ook Farizeeën en leraars van de wet zaten, die van alle
dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren.
En er was kracht van de Heer, zodat Hij kon genezen.
En zie, enkele mannen brachten op een bed een man die
verlamd was,
en zij probeerden hem binnen te brengen en voor Hem neer te
leggen;
maar toen zij vanwege de menigte geen mogelijkheid vonden
om hem naar binnen te brengen,
klommen zij het dak op en lieten hem, tussen de daktegels
door, met het bed neer in het midden, vóór Jezus.
En toen Hij hun geloof zag, zei Hij tegen hem:
Man, uw zonden zijn u vergeven.
En de schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te
overleggen:
Wie is deze Man Die godslastering spreekt?
Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Maar Jezus, Die hun overwegingen kende, antwoordde en zei
tegen hen:
Wat overlegt u in uw hart?
Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven,
of te zeggen: Sta op en wandel?
Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft
op de aarde om zonden te vergeven (zei Hij tegen de
verlamde):
Ik zeg u, sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.
En hij stond onmiddellijk voor hun ogen op,
en nadat hij datgene opgenomen had waarop hij gelegen had,
ging hij naar zijn huis, terwijl hij God verheerlijkte.
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En ontsteltenis greep hen allen aan en zij verheerlijkten God,
en werden vervuld met vrees en zeiden:
Wij hebben vandaag ongelofelijke dingen gezien.

Gemeente zingt: Psalm 130: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: 2 Korintiërs 5: 11 - 21 (NBG 1951)
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Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de
mensen te overtuigen; voor God echter is ons bedoelen openbaar
en, naar ik hoop, is het ook in uw geweten openbaar.
Wij prijzen ons niet opnieuw bij u aan, maar wij geven u
gelegenheid tot roem over ons, opdat gij niet verlegen staat
tegenover hen, die roem zoeken door uiterlijkheden, maar niet
door het hart.
Want hetzij wij in geestvervoering kwamen, het was in dienst van
God, hetzij wij nuchter van zin zijn, het is ter wille van u.
Want de liefde van Christus dringt ons,
daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven
is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat
zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor
Hem, die voor hengestorven is en opgewekt.
Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij
al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer.
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend
heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft,
welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met
Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te
rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft
toevertrouwd.
Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u
vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God
verzoenen.
Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde
gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 654: 1, 5 en 6

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in Actie
Werelddiaconaat en Kindernevendienst
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Psalm 103c: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

11 feb. : Ds. E.J. de Wijer
18 feb. : Ds. E.J. de Wijer
25 feb. : Ds. A. van Ligten

Boekentafel

4 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 28 JANUARI 2018

Wijkdiaconie en Catechese en educatie
Offerblok

€
€

278,20
15,00

Agenda
Di. 6 feb. : Thomas Open Lunchconcert
Domenica strijktrio
Tony Rous, viool
Susan Rous-Woelderink, altviool
Irene van den Heuvel, violoncello
Wo. 7 feb. : Meelezen

12.30 uur

14.00 uur

Thomas Thee

15.00 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 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.
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.

8

