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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Cor Kee (1900-1997) - ‘Den 91en psalm’
uit: Psalmen voor Orgel (1939)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 91: 1
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 91: 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 91: 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 538
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 18 (Naardense Bijbel)
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Mozes
is herder geworden
over het wolvee van Jitro,
zijn schoonvader, priester van Midjan;
hij drijft het wolvee tot achter de woestijn
en komt aan bij de berg van God,
op Horeb aan.
Dan laat zich aan hem zien:
de engel van de Ene
in een vuurvlam
uit het midden van de Sinaïdoorn;
hij ziet het aan:
ziedaar, de Sinaïdoorn gloeit in het vuur
en de Sinaïdoorn wordt niet verteerd!
Dan zegt Mozes:
ik móet van mijn weg afwijken,ik ga het zien, dit grootse gezicht:
wáárom verbrandt hij niet, de Sinaïdoorn?
Dan ziet de Ene
dat hij van zijn weg is afgeweken
om het te zien;
God roept tot hem
uit het midden van de Sinaïdoorn
en zegt: Mozes!, Mozes!,
en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt: nader niet hierheen;
trek je schoenen van je voeten
want de plaats
waarop jij nu staat,heilige grond is dat!
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En hij zegt:
ik ben de God van je vader,
God van Abraham,
God van Isaak en God van Jakob!
Mozes verbergt zijn aanschijn,
want hij is bevreesd
om te kijken naar God!
Dan zegt de Ene:
gezien, gezien heb ik
de onderdrukking van mijn gemeente
in Egypte;
hun schreeuwen
voor het aanschijn van hun drijvers
heb ik gehoord,
ja ik heb weet van zijn smarten;
ik daal af
om hem te ontrukken
aan de hand van Egypte
en om hem te doen ópklimmen
uit dat land
naar een land goed en wijd,
naar een land
dat overvloeit van melk en honing;
naar het oord van de Kanaäniet
en de Chitiet,
de Amoriet en de Periziet,
de Chiviet en de Jeboesiet;
welnu,
ziedaar, het geschreeuw
van de zonen Israëls
is tot mij gekomen;
ook heb ik de verdrukking gezien
waarmee de Egyptenaren hen verdrukken;
welnu: ga,
ik zend je tot Farao;
en leid mijn gemeente, de zonen Israëls,
weg uit Egypte!
Dan zegt Mozes tot God:
wie ben ik
dat ik tot Farao zal gaan,en dat ik de zonen Israëls uitleid uit Egypte?
Maar hij zegt:
omdat ik met jou zal zijn
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en dit is voor jou het teken
dat ík je heb gezonden:
als je de gemeente hebt uitgeleid uit Egypte
zullen jullie God dienen
op déze berg!
Dan zegt Mozes tot God:
ziedaar, ik zal aankomen
bij de zonen Israëls
en tot hen zeggen:
de God van uw vaderen
heeft mij tot u gezonden!als zij tot mij zeggen: wat is zijn naam?,
wat zal ik dan tot hen zeggen?
Dan zegt God tot Mozes:
ik zal er zijn, zoals ik er ben!
Hij zegt:
zó zul je tot de zonen Israëls zeggen:
IK-ZAL-ER-ZIJN heeft mij tot u gezonden!
Dan zegt God nog tot Mozes:
zó zul je zeggen
tot de zonen Israëls:
DIE-ER-ZAL-ZIJN,
de God van uw vaderen,
God van Abraham,
God van Isaak en God van Jakob,
heeft mij tot u gezonden;
dit is mijn naam voor eeuwig
en dit is mijn gedachtenis
voor generatie op generatie;
ga heen en verzamel
Israëls oudsten;
zeg dan tot hen: DIE-ER-ZAL-ZIJN,
de God van uw vaderen,
heeft zich aan mij laten zien,
de God van Abraham, Isaak en Jakob,
en heeft gezegd:
met mijn omzien heb ik omgezien naar u en
naar wat ze u in Egypte hebben aangedaan;
ik zeg:
ik zal u doen opklimmen
uit de verdrukking in Egypte,
naar het land van de Kanaäniet en de Chitiet,
de Amoriet en de Periziet,
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de Chiviet en de Jeboesiet,naar een land
dat overvloeit van melk en honing;
als ze horen naar je stem
en je aankomt,
jij en Israëls oudsten, bij Egyptes koning,
dan zult ge tot hem zeggen:
DIE-ER-ZAL-ZIJN
de God van de Hebreeërs, is ons ontmoet,welnu:
wij moeten gáán,
een weg van drie dagen de woestijn in,
en offeren aan DIE-ER-ZAL-ZIJN, onze God!-

Gemeente zingt: Psalm 77: 1, 3 en 6
Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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Dán
wordt Jezus omhooggevoerd naar de woestijn
door de Geest,
om beproefd te worden door de uiteenwerper.
Na veertig dagen en veertig nachten vasten
raakt hij ten slotte uitgehongerd.
De beproever komt op hem toe en zegt tot hem:
als je een zoon van God bent,
zeg dan dat deze stenen
broden worden!
Maar hij zegt ten antwoord:
er is geschreven:
niet bij brood alleen
zal de mens leven,
maar bij alle spreken dat voorbijtrekt
door de mond van God!
Dán
neemt de uiteenwerper hem mee
naar de heilige stad,
doet hem staan op de dakrand
van het heiligdom
en zegt tot hem:
als je een zoon van God bent,
werp jezelf dan naar beneden;
want er is geschreven:
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aan zijn engelen zal hij over jou gebieden,
en op handen zullen ze je heffen
opdat je je voet niet
aan een steen stoot!
Jezus brengt tot hem uit:
wéér iets dat geschreven is:
je zult de Heer, je God, niet beproeven!
Weer neemt de uiteenwerper hem mee,
naar een zeer hoge berg;
hij toont hem
alle koninkrijken van de wereld-op-orde
en hun glorie,
en hij zegt tot hem:
dat alles zal ik jou geven,
als je neervalt en hulde brengt
aan mij!
Dán
zegt Jezus tot hem:
ga weg, satan!–
want er is geschreven:
de Heer, je God, zul je huldigen
en alleen hém vereren!
Dán
laat de uiteenwerper hem los,
en zie, engelen komen tot hem
en hebben hem bediend.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: ‘Jou heb ik lief, mijn onbekende God’
Tekst Karel Deurloo (1936-2019)
Melodie Harmen Trimp (1984)

1.

Jou heb ik lief,
mijn onbekende God,
omdat je niet in almacht komt,
maar eigenmachtig ons bent overkomen,
als nieuwe naam in onze mond.

2.

Ik ben erbij
nu jij er met mij bent,
een vuur dat in de doornstruik brandt,
niet overal maar hier ons tegenwoordig,
een lopend vuur door de woestijn.

3.

Mijn naam staat vast
om jouw verborgen naam,
die onze aarde hemelhoog
voorgoed getekend heeft als een belofte,
zodat wij morgen niet vergaan.

4.

Al wil ik niet,
jij neemt mijn weerstand weg.
Jij geeft een godsstaf in mijn hand.
De donk´re dreiging van de zee zal wijken.
De doortocht ligt in het verschiet.

5.

Jou heb ik lief,
mijn onbekende God.
Jij keert je vriendelijk gezicht
ons toe in glanzend zonlicht in de morgen
en maakt je zo aan ons bekend.
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerk in Actie / Voorjaarszending
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368e

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 527
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium c moll - BWV 546
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
8 mrt. :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer

15 mrt. :

Ds. M. Elbers

22 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

29 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

Na de dienst: orgelconcert
door Harmen Trimp
12.00 uur - 12.45 uur

COLLECTEOPBRENGSTEN 23 FEBRUARI 2020

Wereldhuis en Kindernevendienst
Offerblok

€ 249,95
€ 19,00

Agenda
Di.

3 mrt.: Thomas Open Lunchconcert
Gulikers & Apperloo
Charlotte Gulikers, cello
Renate Apperloo, cello

Wo. 4 mrt.: Meelezen

14.00 uur

ThomasThee
Zo.

12.30 uur

15.00 uur

8 mrt.: Geen Kleine Thomas, wel Baby Thomas

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.
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