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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “O Mensch, bewein dein Sünde gross”
BWV 622 - uit het Orgelbüchlein 1713 - 16
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3
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: Gezang 280: 4 en 5
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: Gezang 280: 6 en 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

Gemeente zingt: Gezang 315
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: fragmenten 1 Samuel 17: 1 - 26
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De Filistijnen verzamelden hun legers voor de strijd
en zij legerden zich tussen Soko en Azeka.
Saul en het manvolk van Israël verzamelden zich
en zij legerden zich in de Eikenvallei
en zij stelden zich op ten strijde tegenover de Filistijnen.
De Filistijnen stonden op het gebergte aan de ene kant
en Israël stond op het gebergte aan de andere kant
en het dal was tussen hen in.
Er trok een man, een kampvechter uit
uit het leger van de Filistijnen
Goliath was zijn naam, uit Gat
zijn hoogte was zes ellen en een span.
Een bronzen helm was op zijn hoofd
en een harnas van schubben had hij aan.
Het gewicht van het harnas was vijfduizend sikkels brons.
Scheenplaten van brons had hij boven zijn voeten
en een spies van brons tussen zijn schouders.
Een schilddrager ging voor zijn aangezicht uit.
En hij stond
en riep tot de rijen van Israël
en zei tegen hen:
Waarom trekken jullie uit? Om je op te stellen voor de
strijd?
Ben ik niet dé Filistijn [bij uitstek]
en jullie: dienstknechten van Saul?
Kies je een man en laat die naar mij afdalen.
Als hij met mij kan strijden en mij verslaat
dan zullen wij jullie tot dienstknechten zijn.
Maar kan ik hem aan en versla ik hem,
dan zullen jullie ons tot dienstknechten zijn
en ons dienen.
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De Filistijn zei:
Ik, ik hóón de rijen van Israël op deze dag.
Geef mij een man, dat wij samen strijden.
Saul hoorde, en heel Israël, deze woorden van de Filistijn
en ze schrokken en vreesden zeer.
David nu was de zoon van een man uit Betlehem in Juda
zijn naam was Isai,
hij had acht zonen.
De man was in de dagen van Saul
te oud om op te komen met de mannen.
De drie grote zonen van Isai gingen achter Saul de strijd in.
De naam van zijn drie zonen
die de strijd in gingen:
Eliab, de eersteling
zijn tweede: Abinadab
de derde: Sjama.
David, die was de kleinste;
de drie groten gingen achter Saul.
-David nu ging ook maar keerde telkens terug van Saul
om herder te zijn over de schapen van zijn vader in
Betlehem.De Filistijn kwam naderbij
in de morgen en in de avond
Hij posteerde zich, veertig dagen lang.
Isaï zei tot David, zijn zoon:
Neem toch voor je broers een efa van dit geroosterd koren
mee en deze tien broden
en ren daarmee het legerkamp in, naar je broers!
Deze tien plakken kaas moet je brengen naar de overste
over duizend.
Bezie of je broers in vrede zijn
en neem van hen een teken mee!
Saul en heel het manvolk van Israël, zij zijn in de
Eikenvallei, strijdend met de Filistijnen.
David stond op, vroeg in de ochtend,
liet de schapen over aan een bewaarder,
laadde op en ging,
zoals Isaï hem geboden had.
Hij kwam bij het wagenperk
toen het leger uittrok in rijen
en ze strijdkreten schalden.
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Israël schaarde zich in rijen, de Filistijnen ook,
rij tegenover rij.
David liet zijn spullen achter,
onder de hand van een bewaarder van de spullen
en rende naar de rijen.
Toen hij aangekomen was
vroeg hij zijn broers naar vrede.
Terwijl hij met hen sprak,
zie, een kampvechter gaat op:
Goliath dé Filistijn is zijn naam,
uit Gat, uit de rijen van de Filistijnen
en hij sprak soortgelijke woorden.
David hoorde.
Al het manvolk van Israël,toen ze de man zagen,
vluchtten ze weg van zijn aangezicht
en werden ze zeer bevreesd.
Het manvolk van Israël zei:
Hebben jullie deze man gezien die opgaat?
Voorwaar, om Israël te honen gaat hij op!
Het zal geschieden:
de man die hem verslaat, hém zal de koning rijk maken
met grote rijkdom!
Zijn dochter zal hij hem geven
en het huis van zijn vader zal hij vrij maken in Israël!
David zei tot de mannen die bij hem stonden:
Wat zal men de man doen
die dé Filistijn, die daar, verslaat
en de hoon doet wijken van Israël?
Want wie is die Filistijn, die voorhuid,
dat hij de rijen van de levende God hoont?

Gemeente zingt: Gezang 803: 1 en 2
Tweede Schriftlezing: Fragmenten 1 Samuel 17: 27 - 34 en 37 - 58
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Het volk zei tot hem een soortgelijk woord als eerder:
Zo zal men de man doen die hem verslaat!
Eliab, zijn grote broer,
hoorde hem spreken tot de mannen
en de toorn van Eliab ontstak tegen David.
Hij zei:
Waarom ben jij eigenlijk afgedaald?
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En, bij wie heb je die paar schapen in de woestijn
achtergelaten?
Ik, ik ken je overmoed en het kwaad van je hart.
Ja, om de strijd te zien ben je afgedaald.
David zei:
Wat heb ik nu weer gedaan?
Een woord was het, niet?
Hij draaide zich om, weg van hem,
naar een ander toe
en zei een soortgelijk woord.
Ze werden gehoord, de woorden die David gesproken had.
Ze werden aan Saul bekend gemaakt
en die liet hem halen.
David zei tegen Saul:
Dat nooit een mens zijn hart verlieze om hem!
Je knecht zal gáán en strijden met deze Filistijn.
Saul zei tegen David:
Dat kun je niet
naar deze Filistijn gaan en met hem strijden,
want jíj bent een jongen
en híj is van jongs af aan een krijgsman.
David zei tegen Saul:
Het zal geschieden:
de Filistijn, die voorhuid wordt als een van hen,
want gehoond heeft hij de rijen van de levende god.
David zei:
JHWH zal mij redden uit de hand van deze Filistijn.
Saul zei tegen David:
Ga,
JHWH zij met jou!
Saul bekleedde David met zijn wapenrok:
zette een bronzen helm op zijn hoofd
en bekleedde hem met een harnas.
David gordde diens zwaard aan
over zijn wapenrok heen
en wilde gaan
want dat had hij nog niet beproefd.
David zei tegen Saul:
Hierin kan ik niet gaan
want dat had ik nog niet beproefd.
David ontdeed zich ervan.
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Hij nam zijn stok in zijn hand,
koos zich uit de beek vijf gladde stenen,
en legde die in de herderstas die hij bij zich had
in zijn slingertas;
zijn slinger was in zijn hand.
Zo naderde hij de Filistijn.
De Filistijn ging voort, al gaande naderde hij David,
de man die het schild droeg voor zijn aangezicht.
Toen de Filistijn keek en David zag,
verachtte hij hem
want hij was een jongen
rossig, ook verder mooi om te zien.
De Filistijn zei tegen David:
Ben ìk een hond, dat jíj naar me toekomt met stokken?
En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden.
De Filistijn zei tegen David:
Ga, op mij af,
dan geef ik je vlees
aan de vogels van de hemel
en aan dieren van het veld!
David zei tegen de Filistijn:
Jíj komt naar mij toe met zwaard, met speer en met
lans
Ik kom naar jou toe met de naam van JHWH
de god van de rijen van Israël die je gehoond hebt.
Erkennen zullen ze, heel deze gemeente,
dat niet met zwaard en met speer JHWH bevrijdt,
want aan JHWH komt de strijd toe
en hij geeft jullie in onze hand.
En het geschiedde
toen de Filistijn opstond en ging en naderde, David tegemoet,
dat David zich haastte en naar de rij rende
de Filistijn tegemoet.
David stak zijn hand in de tas,
nam daaruit een steen,
slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd;
de steen zonk in zijn voorhoofd
en hij viel op zijn aangezicht ter aarde.
David was met de slinger en de steen
sterker dan de Filistijn,
hij trof de Filistijn en doodde hem;
maar een zwaard was er niet in de hand van David.
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David rende toe,
stond over de Filistijn heen,
nam diens zwaard, trok het uit zijn schede, doodde hem
en hieuw daarmee zijn hoofd af.
Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was
sloegen ze op de vlucht.
Maar de mannen van Israël en Juda stonden op,
hieven de strijdkreet aan
en achtervolgden de Filistijnen
tot waar je komt aan het dal
en aan de poorten van Ekron.
De gesneuvelden onder de Filistijnen
vielen op de weg van Sjaärajim (Dubbelpoort)
tot aan Gath en tot aan Ekron.
Toen de zonen van Israël terugkeerden van het ophitsen
achter de Filistijnen aan,
plunderden ze hun legerkampen.
Maar David nam het hoofd van de Filistijn
en bracht het naar Jeruzalem.
Toen Saul David had zien uittrekken
de Filistijn tegemoet
zei hij tegen Abner, de legeroverste:
Van wie is die jongen een zoon, Abner?
Abner zei:
Bij het leven van uw ziel, o koning,
als ik het wist!
De koning zei:
Vraag jíj van wie die onbekende knaap een zoon is!
Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn,
nam Abner hem mee en bracht hem voor het aangezicht van
Saul,
het hoofd van de Filistijn in zijn hand.
Tot hem zei Saul:
Van wie ben jij een zoon, jongen?
David zei:
Zoon van uw knecht Isaï, de Bethlehemiet.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: 840: 1, 2 en 3

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk en School en
PR en communicatie
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” a 2 Clav. e Pedale
BWV 639 - uit het Orgelbüchlein 1713 -16
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Toccata d moll (Dorische) - BWV 538
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“Pasen is opnieuw beginnen”
De kinderen van de Kleine Thomas en Tiener Thomas hebben vorige
week zondag een schitterende tekening gemaakt over dit thema.
Kinderen van andere wijkkerken in Amsterdam hebben dat
ook gedaan en iedere wijkkerk heeft een foto van zijn
(stoepkrijt)kunstwerk opgestuurd. De foto’s worden geplaatst
op de website www.pasen020.nl.
Websitebezoekers kunnen stemmen op hun favoriete kunstwerk.
(En dat is natuurlijk het kunstwerk van de Kleine Thomas en
Tiener Thomas!).
Onder de stemmers wordt een Meet-and- great met de cast van
The Passion verloot! De makers van de winnende foto winnen
een knutselpakket. Stemmen kan tot 25 maart. De winnaars
en de winnende foto worden bekend gemaakt op 26 maart.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

25 mrt.: Ds. E.J. de Wijer

Palmpasen - Boekentafel

29 mrt.: Ds. E.J. de Wijer Witte Donderdag, Schrift & Tafel 19.30 uur
30 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
Goede Vrijdag
19.30 uur
31 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
Stille Zaterdag
22.00 uur
1 apr.: Ds. E.J. de Wijer

Pasen

8 apr.: Ds. C. van den Broeke
15 apr. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 11 MAART 2018

Kerk in Actie Binnenl. Diaconaat en Kerkvernieuwing i/d wijk € 227,70
Stichting Bootvluchteling
€ 223,45
Offerblok
€ 32,00
Agenda
Ma. 19 mrt.: Repetitie Paascantorij

19.30 uur

Di. 20 mrt,: Thomas Open Lunchconcert
Mader & Papandreopoulos
Andreas Mader, saxofoon
Christos Papandreopoulos, piano

12.30 uur

Wo. 21 mrt.: Meelezen

14.00 uur

Geen Thomas Thee
Za. 24 mrt.: “Passing Thru”
Patrick Verheij & Friends: “Passing Thru” liederen van Leonard Cohen en columns
van Evert Jan de Wijer, gericht op Pasen

20.00 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 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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