ORDE VAN DIENST

zondag 11 februari 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Michelle Stukart
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Uit Sonate II BWV 526 in c - Vivace
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 31: 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 31: 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 31: 3
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 302: 1, 2 en 4
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 5: 1-3 en 9-15 (Naardense Bijbel)
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Naäman, overste van de strijdschaar
van de koning van Aram
was een groot man
voor het aanschijn van zijn heer
en verheven van aanzien,
want door hem had de Ene
aan Aram vrijheid gegeven;
deze man
was een held van vermogen,
maar had huidvraat.
Als uit Aram benden uitgetrokken zijn
nemen ze uit het land van Israël
een klein meisje in kerkering mee,dat terechtkomt
voor het aanschijn van Naämans vrouw.
Zij zegt tot haar gebiedster:
ach, bevond mijn heer zich maar
voor het aanschijn van de profeet in Samaria,dan zou die hem
van zijn huidvraat afhelpen!
Dan komt Naäman aan,
met zijn paardenspul en zijn wagenpark,en blijft stilstaan in de ingang van het huis
van Elisja.
Elisja zendt tot hem een bode en laat zeggen:
ga heen,
en was u zeven malen in de Jordaan* ,
dan keert uw vlees aan u terug
en bent u rein!
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Naäman wordt woedend en gaat weg;
hij zegt: zie, ik zei bij mijzelf:
naar buiten, naar buiten zal hij komen,
dan stilstaan en de naam aanroepen
van de Ene, zijn God,
met zijn hand wuiven naar de zere plek
en zo de huidvraat weghalen;
zijn niet
Avana en Parpar,
de rivieren van Damascus,
beter dan alle wateren van Israël?kan ik mij niet dáárin wassen
en rein worden?!
Hij wendt zich af en gaat in gramschap weg.
Dan treden zijn dienaars nader
en spreken hem toe;
zij zeggen:
vader, had de profeet
een gróót woord tot u gesproken,
zou je dat niet doen?waarom dan niet nu hij tot je heeft gezegd:
was u en word rein!
Dan daalt hij neer
en dompelt zich zeven keren in de Jordaan,
naar het woord van de man Gods,
zijn vlees keert terug,
als het vlees van een kleine jongen,
en hij wordt rein.
Hij keert terug naar de man Gods,
hijzelf en heel zijn legerkamp,
komt aan en blijft stilstaan voor zijn aanschijn;
hij zegt:
zie toch, ik weet nu dat er geen God is
op heel de aarde
dan in Israël;
nu dan, neem toch van uw dienaar
een zegening aan!

Gemeente zingt: Gezang 856: 1, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 40 - 45 (Naardense Bijbel)
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Er komt tot hem een huidvraatlijder,
die hem te hulp roept
en terwijl hij een knieval maakt
tot hem zegt:
als u het wílt bent u bij machte
mij rein te maken!
Diep geroerd strekt hij zijn hand uit,
grijpt hem vast en zegt tot hem:
ik wíl dat, wórd gereinigd!
Meteen gaat de huidvraat van hem weg
en wordt hij gereinigd.
Hij snauwt hem af,
werpt hem meteen naar buiten
en zegt tot hem:
zie toe dat je aan niemand iets zegt,
nee: scheer je weg,
‘toon je aan de priester’
en offer voor je reiniging
wat Mozes heeft opgedragen,
hun tot getuigenis!
Maar buitengekomen
begint hij het meeste uit te bazuinen
en aan het gesprokene
ruchtbaarheid te geven,
zodat Hij niet meer bij machte is
in het openbaar een stad binnen te komen,
maar daarbuiten heeft moeten zijn
op plekken in de woestijn;
toch zijn zij naar Hem toe blijven komen,
van overal.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 534

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
-

Wijkdiaconie en Missionair Werk/Help de kerk in Nieuw Vennep
Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Uit Sonate II BWV 526 in c - Largo
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 487 (Liedboek van de Kerken 1973)
1.

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
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3.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Uit Sonate II BWV 526 in c - Allegro
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Boekentafel

4 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
11 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 4 FEBRUARI 2018

Kerk in Actie Werelddiaconaat en Kindernevendienst
Offerblok
Offerblok voor de zending (in de kerkzaal)

€
€
€

209,90
14,00
60,25

Agenda
Wo. 14 feb. : 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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