ORDE VAN DIENST

zondag 3 december 2017
1e Advent

Voorganger: Ds. Leon van den Broeke
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Corine Waaning

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel: 673 81 71 www.thomaskerk.nl; e-mail: bureau@thomaskerk.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm der Heiden Heiland”
à 2 claviers et pédale BWV 659
uit: Leipziger Choräle 1744-‘48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 80 : 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 80 : 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 80 : 7
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
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Gemeente zingt: Gezang 433

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

Eerste Schriftlezing: Jesaja 63 : 19b – 64 : 8 (Naardense Bijbel)
63
19b o, als gij de hemelen zoudt scheuren,
als gij zoudt neerdalen
-voor uw aanschijn zouden bergen smelten,
64
1
zoals vuur rijshout in brand zet,
vuur water doet stomenom uw naam te doen kennen
bij uw benauwers;
voor uw aanschijn zullen volkeren beven,
2
als gij vreeswekkende dingen doet,
die wij niet durfden hopen;
zult ge neerdalen,
voor uw aanschijn zullen bergen smelten!
3
Sinds eeuwig hebben ze dat niet gehoord,
niet ter ore genomen,
geen oog heeft het gezien
behalve gij o God,wat hij zal doen
voor wie het verbeiden van hem.
4
Gij hebt willen ontmoeten
de blij-verrukte en de
dader van gerechtigheid,
die op uw wegen bedacht zijn,- op u;
zie, nu zijt ge vertoornd,
wij hebben gezondigd;
daarin zijn wij een eeuwigheid lang,zullen wij worden gered?
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5

6

7
8

We zijn als een besmette, wij allen,
als een gewaad
door maandstonden bezoedeld
al onze gerechtigheden;
als een afgevallen blad verwelken wij allen,
onze ongerechtigheden
dragen ons weg als de wind.
Geen die uw naam aanroept,
die wakker wordt
om zich vast te grijpen aan u;
want verborgen
hebt ge uw aanschijn voor ons,
ge laat ons wegkwijnen
in de greep van ons onrecht.
Nochtans, Ene: onze Vader zijt gij,
wij zijn het leem, gij onze formeerder,
maaksel van uw hand zijn wij allen.
Wees niet ál te toornig, o Ene,
gedenk ongerechtigheid niet voor immer;
zie, aanschouw toch:
uw gemeente zijn wij allen!

Gemeente zingt: Gezang 437
Tweede Schriftlezing: Romeinen 13 : 11 – 14a (Naardense Bijbel)
11

12

13

En dit
nu ge weet van het tijdsgewricht:
het uur is er thans
om uit uw slaap te ontwaken;
want nú is het heil ons dichterbij dan
toen we tot geloof kwamen.
De nacht loopt ten einde,
de dag is genaderd!ontdoen wij ons dan van
de werken van het duister
en kleden wij ons met
de wapenrusting van het licht!wandelen wij in goede vorm,
als op de dag!niet in zwelgpartijen en drinkgelagen,
niet in beslapingen en teugelloosheden,
niet in twist en naijver.
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14

Nee, kleedt u met de Heer, Jezus Christus,
en laat de zorg voor het vlees
niet betekenen dat u begeerten kóestert!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 435 : 2 en 3

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Missionair Werk & Kerkgroei
Orgelspel: Johann Sebastian Bach:
Trio super “Nun komm, der Heiden Heiland”
a due bassi e canto fermo - BWV 660
uit: Leipziger Choräle 1744-‘48
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 438
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach: “Nun komm, der Heiden Heiland”
in organo pleno / il canto fermo nel pedale - BWV 661
uit: Leipziger Choräle 1744-‘48
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Cantorijleden gevraagd!
Op maandagavond 11 december en woensdagavond 20 december
repeteert een gelegenheidscantorij voor medewerking in de eredienst
van Eerste Kerstdag 25 december.
Van 19.30-21.00 uur wordt er gerepeteerd in de Thomaskerk. Van
harte welkom! Wilt u zich opgeven bij cantor-organist Harmen Trimp
via e-mail: harmentrimp@hotmail.com. U kunt hem ook aanspreken
na afloop van de eredienst.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)
2e Advent
Schrift en Tafel
Boekentafel

10 dec. : Ds. E.J. de Wijer

3e Advent

17 dec. : Ds. S. de Vries

4e Advent
Doopdienst

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer
Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper

17.30 uur

25 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag
31 dec. : ’s Ochtends Geen Dienst
Ds. E.J. de Wijer - Oudejaarsvesper

17.30 uur

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 26 NOVEMBER 2017

Diensten voor gehandicapten en Pastoraat rond verlies
Offerblok

€ 482,19
€
17,70

Agenda
Wo. 6 dec. : Meelezen

14.00 uur

Do. 7 dec. : Tiener Thomas

17.00 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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