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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 81: 1 en 2
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 81: 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 81: 4
Gemeente gaat zitten

Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
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Gemeente zingt: Psalm 150a

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 22 (Naardense Bijbel)
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Jakob trekt weg van Beëer Sjeva,en gaat op Charan aan.
Hij bereikt het oord
en overnacht daar,
want de zon is thuisgekomen;
hij neemt een van de stenen van het oord en
legt die aan zijn hoofdeinde;
zo slaapt hij in, in dat oord.
Hij droomt:
ziedaar, een ladder
geposteerd op het aardland,
zijn hoofd reikend tot aan de hemel;
ziedaar: engelen van God
opstijgend en neerdalend daarover;
en ziedaar: boven hem de Ene geposteerd;
hij zegt:
ik ben de Ene,
God van je vader Abraham en
God van Isaak;
het aardland
waarop je nu slaapt
zal ik geven aan jou en aan je zaad;
worden zal je zaad als het stof van het aardland
en uitbreken zul je zeewaarts, oostwaarts,
noordelijk en zuidwaarts;
gezegend zullen zijn door jou,
en door je zaad
alle families op de –rode– grond;
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ziehier, ik ben met je,
wáken zal ik over je, overal waar je gaat
en je doen terugkeren
op deze –rode– grond;
want ik zal je niet verlaten
totdat ik echt heb gedaan
wat ik tot jou heb gesproken!
Jakob wordt wakker
uit zijn slaap
en zegt:
waarlijk is hier de Ene
in dit oord;
en ík heb het niet onderkend!
Hij wordt bevreesd en zegt:
hoe vreeswekkend is dit oord!dit is niet anders
dan een huis van God,
dit is de poort des hemels!
In de ochtendvroegte
recht Jakob zijn schouders,
hij neemt de steen die hij had neergelegd
aan zijn hoofdeind
en zet haar neer als standkei;
dan giet hij olie over haar hoofd.
Hij roept als naam uit voor dat oord:
Bet El,- huis van God!
maar eertijds was ‘Loez’ de naam van de stad
van hoofde aan.
Dan belooft Jakob een belofte en zegt:
als God met mij zal wezen
en mij bewaren zal op deze weg die ik ga
en mij zal geven brood om te eten
en een gewaad om aan te trekken,
en ik in vrede zal zijn teruggekeerd
naar het huis
van mijn vader,wezen zal de Ene mij tot God!en deze steen
die ik als standkei heb neergezet
zal wezen een huis van God;
al wat gij mij zult geven
zal ik vertienen, ja vertienen voor u!

Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 3 en 4
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Tweede Schriftlezing: Lucas 24: 13 - 35 (Naardense Bijbel)
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En zie, twee van hen
zijn op diezelfde dag onderweg geweest
naar een dorp dat zich ophoudt op
zestig stadiën van Jeruzalem,
welks naam Emmaüs is,en zij hebben zich met elkaar onderhouden
over al deze dingen die samengelopen zijn.
En het geschiedt,
terwijl zij zich onderhouden en samen zoeken:
hij, Jezus nadert,
en is met hen mee getrokken,
maar hun ogen zijn zo bevangen geweest
dat zij hem niet hebben herkend.
Maar hij zegt tot hen:
wat zijn dit voor woorden
die ge al wandelend elkaar tegenwerpt?
Treurig-ogend blijven ze staan.
Maar ten antwoord zegt één,
met de naam Kleopas, tot hem:
bent ú alléén bijwoner in Jeruzalem
en hebt u geen kennis van de dingen
die in deze dagen geschieden?
Hij zegt tot hen: wat voor dingen?
Zij zeggen tot hem:
die rondom Jezus de Nazarener,
een man die profeet is geworden,
vermogend in werk en woord
tegenover God en heel de gemeenschap,hoe onze heiligdomsoversten
en onze overheden
hem hebben prijsgegeven
aan terdoodveroordeling
en hem gekruisigd hebben;
maar wíj hebben gehoopt dat híj het is
die Israël zal gaan verlossen;
echter, al met al
brengt hij nu de derde dag door
sinds deze dingen zijn geschied;
echter hebben ook
enkele vrouwen uit ons midden
ons ontsteld,
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die vroeg in de morgen
bij de gedenkplek zijn geweest;
toen ze zijn lichaam niet vonden
zijn ze komen zeggen
dat ze een visioen van engelen hebben gezien,
die zeggen dat hij lééft;
enkelen van hen die met ons zijn
zijn mee teruggegaan naar de gedenkplek,
en vonden die zó
zoals ook de vrouwen hebben gezegd,
maar hemzelf hebben ze niet gezien!
En híj zegt tot hen: o onverstandigen,
te traag van hart om te geloven
op grond van alles wat gesproken hebben
de profeten!moest de Gezalfde niet dat alles lijden,
en (zó) binnengaan in zijn heerlijkheid?
En beginnend bij Mozes en bij alle profeten,
legt hij hun uit
wat in alle geschriften over hem gaat.
Dan naderen ze het dorp
waarheen ze onderweg waren,
en hij doet alsof hij verder zal trekken.
Zij dringen sterk bij hem aan en zeggen:
blijf bij ons, want het is tegen (de) avond
en de dag is reeds gaan liggen!
Hij komt binnen om bij hen te verblijven.
En het geschiedt:
als hij met hen aanligt
neemt hij een brood en zegent;
hij breekt het en geeft het hun aan.
Maar hun ogen worden geopend
en zij herkennen hem;
en het geschiedt:
hij wordt onzichtbaar voor hen.
Zij zeggen tot elkaar:
was ons hart niet brandend in ons,
toen hij op de weg met ons sprak,
toen hij voor ons de Schriften opende?
In datzelfde uur staan ze op
en keren terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en die bij hen zijn
verzameld vinden;
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die zeggen: de Heer is werkelijk opgewekt
en heeft zich laten zien aan Simon!
En zij zetten alles uiteen van op de weg,
en hoe hij zich aan hen heeft laten kennen
in het breken van het brood.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 528

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Bureau Straatjurist
en Dovenpastoraat
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368f
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 867
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
5 mei :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. I. Otten (Vleuten)

12 mei :

Ds. E.J. de Wijer

19 mei :

Ds. E.J. de Wijer

26 mei :

Ds. A. van Ligten

COLLECTEOPBRENGSTEN 18, 19 EN 21 APRIL 2019

18/4
19/4
21/4
18, 19, 21/4

Drugspastoraat en Eredienst
Wijkdiaconie en Jeugdwerk
Wijkdiaconie en Paascollecte voor de kerk
Offerblok

€ 127,05
€ 103,15
€ 565,14
€ 16,05

Agenda
Di. 30 apr. : Thomas Open Lunchconcert
Sancan duo
Joan Handels, fluit
Toine Martens, piano

12.30 uur

Wo. 1 mei : Geen Meelezen
ThomasThee
Zo. 5 mei :

15.00 uur

Kleine Thomas en Baby Thomas
Vrijheidsmaaltijd

16.30 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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