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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 31: 1 en 4
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 31: 6
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: 13
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

Gemeente zingt: Psalm 107: 1 en 7
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 2: 1- 10 (Naardense Bijbel)
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Heen gaat een man uit het huis van Levi,en neemt een dochter van Levi.
Zwanger wordt de vrouw
en baart een zoon;
ze ziet hem aan: ja, goed is hij!,
en verbergt hem drie maanden lang.
Maar langer is zij niet bij machte geweest
hem te verbergen;
dan neemt ze voor hem een arkje van biezen,
belijmt dat met leem en met pek;
ze legt de boreling daarin
en legt hem in het riet
op de lip van de Stroom.
Zijn zuster posteert zich verderop,om te weten
wat aan hem zal worden gedaan.
Daar daalt de dochter van Farao neer
om zich te wassen aan de Stroom
terwijl haar meisjes wandelen
op de hand van de Stroom;
dan ziet ze het arkje tussen het riet,
zendt haar dienstmaagd uit
en laat het opnemen.
Ze opent het en ziet hem, de boreling:
ziedaar, een huilende jongen!
Ze krijgt medelijden met hem;
ze zegt: een van de borelingen
der Hebreeërs is dit!
Dan zegt zijn zuster
tot de dochter van Farao:
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zal ik (op zoek) gaan?ik zal voor u een zogende vrouw roepen,
een van de Hebreeuwsen,
dan kan zij voor u de boreling zogen!
De dochter van Farao zegt tot haar: ga!
Dan gáát de maagd
en roept de moeder van de boreling.
Dan zegt tot haar de dochter van Farao:
laat deze boreling met u meegaan
en zoog hem voor mij
en ík van mijn kant zal u geven
het loon dat u toekomt;
de vrouw neemt de boreling mee
en zoogt hem.
Hij wordt groot, de boreling:
ze laat hem komen bij de dochter van Farao;
hij wordt voor haar tot een zoon;
ze roept als naam voor hem uit: Mosjee,
want, zegt ze, mesjitihoe,uit het water heb ik hem getrokken!

Gemeente zingt: Psalm 18: 1 en 15
Tweede Schriftlezing: Matteüs 5: 17 - 26 (Naardense Bijbel)
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Meent niet dat ik ben gekomen
om de Wet of de profeten los te maken;
ik ben niet gekomen om los te maken,
nee, om te vervullen;
want amen is het, zeg ik u,
totdat de hemel voorbijgaat en de aarde,
zal er niet één jota of één haaltje
uit de Wet voorbijgaan,
totdat alles is geschied;
al wie dus één van deze kleinste geboden
losmaakt en zó de mensen onderricht,
zal tot kleinste worden uitgeroepen
in het koninkrijk der hemelen;
maar al wie ze zal doén en onderrichten,
zal tot groot worden uitgeroepen
in het koninkrijk der hemelen;
want ik zeg u
dat als uw gerechtigheid
niet overvloedig is,
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meer dan die van
de schriftgeleerden en Farizeeërs,
gij echt niet binnenkomt
in het koninkrijk der hemelen!
Ge hebt gehoord dat
tot die van het begin is gesproken:
je zult niet moorden;
al wie moordt, zal worden onderworpen
aan het oordeel!maar ik zeg u dat
al wie toornt tegen zijn broeder
zal worden onderworpen
aan het oordeel,
en al wie tot zijn broeder zegt
raka,- leeghoofd,
zal worden onderworpen aan het sanhedrin,de zittende raad;
en al wie zegt: gek!zal worden onderworpen aan
de gehenna van het vuur;
als je dan je gave offert
op het altaar
en jij daar indachtig wordt
dat je broeder iets tegen je heeft,
láát je gave daar
voor het altaar
en ga eerst heen:
verzoen je met je broeder
en dán
kun je komen en je gave offeren;
wees je tegenpartij welgezind,
met haast en terwijl je
met hem onderweg bent,opdat je tegenpartij
je niet overgeeft aan de oordelaar
en de oordelaar aan de helper,
en jij in bewaring wordt geworpen;
amen is het, zeg ik je,
dat je daar niet uitkomt
voordat je het laatste kwartje
hebt afgegeven!
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 316

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wereldhuis en
Kindernevendienst
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368c

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 313: 1, 3 en 5
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
1 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

8 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

15 mrt. :

Ds. M. Elbers

22 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)
Na de dienst: orgelconcert
door Harmen Trimp
12.00 uur - 12.45 uur

COLLECTEOPBRENGSTEN 16 FEBRUARI 2020

Wijkondersteuning en Eredienst
Offerblok

€ 128,22
€ 4,00

Agenda
Wo. 26 feb. : Meelezen

14.00 uur

Vr.

19.30 uur

28 feb. : ThomasFilm
'The Zookeeper's Wife' (2017),
regie Niki Caro

Zo.

1 mrt. : Kleine Thomas en 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 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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