ORDE VAN DIENST

zondag 27 augustus 2017

Voorganger: Dhr. Alex van Heusden
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Thea van Zanten
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) – Psalm 23
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 138 : 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 138 : 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 138 : 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: Gezang 362 : 1 en 2

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

Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 11 : 27 - 32
En dit zijn de verwekkingen van Terach:
Terach verwekte Abram, Nachor en Haran,
en Haran verwekte Lot.
Haran stierf voor het aangezicht van zijn vader Terach
in het land waar hij verwekt was,
in Oer der Chaldeeën.
Abram nam een vrouw, en ook Nachor;
de naam van de vrouw van Abram: Sarai,
en de naam van de vrouw van Nachor: Milka,
de dochter van Haran,
Haran was de vader van Milka en de vader van Jiska.
Sarai was onvruchtbaar,
zij had geen verwekte.
Terach nam Abram, zijn zoon,
en Lot, de zoon van Haran, zijn kleinzoon,
en Sarai, zijn schoondochter
- de vrouw van Abram, zijn zoon en zij trokken uit, tezamen, uit Oer der Chaldeeën
om te gaan naar het land Kanaän.
Zij kwamen tot Charan en daar vestigden zij zich.
De dagen van Terach waren vijf jaren en tweehonderd jaar.
Terach stierf in Charan.
Gemeente zingt: Gezang 803 : 1, 2 en 3
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Vervolg uit het boek In den beginne
Genesis 12 : 1 - 9
JHWH sprak tot Abram:
Ga, jíj, uit je land, uit waar je verwekt bent, uit het huis van `
je vader
naar het land dat ik jou zal laten zien.
Ik zal jou maken tot een groot volk,
ik zal jou zegenen
en jouw naam groot maken.
Wees tot zegen!
Ik zal zegenen die jou zegent
en wie jou verwenst zal ik vervloeken,
in jou zullen worden gezegend alle familiegeslachten der
aarde.
Abram ging zoals JHWH tot hem gesproken had en gezegd
en Lot ging met hem.
Abram was vijf jaren en zeventig jaar toen hij wegtrok uit Charan.
Abram nam Sarai, zijn vrouw,
en Lot, de zoon van zijn broeder,
en al hun bezit dat zij hadden verworven
en de levende zielen die zij in Charan hadden verzameld.
Zij trokken weg om te gaan naar het land Kanaän
en zij kwamen in het land Kanaän.
Abram trok het land in
tot aan de plaats Sichem, de steeneik More.
- De Kanaäniet was toen in het land. JHWH liet zich zien aan Abram en sprak:
Aan jouw nageslacht zal ik geven dit land.
Toen bouwde hij daar een slachtplaats voor JHWH
die zich aan hem had laten zien.
Van daar trok hij verder
naar het gebergte ten oosten van Bet-El
waar hij zijn tenten opsloeg Bet-El in het westen en Ai in het oosten.
Hij bouwde daar een slachtplaats voor JHWH
en riep de naam JHWH.
Abram trok van de ene naar de volgende rustplaats,
steeds verder naar het zuidland.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 803: 4, 5 en 6

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor
Leefgemeenschappen in Amsterdam en Onderhoud kerkgebouw
Orgelspel: Improvisatie op het slotlied
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 811 : 1, 2 en 3
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Praeludium und Fuge C dur
BWV 545
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

3 sep. : Ds. A. van Ligten
10 sep. : Ds. E.J. de Wijer
17 sep. : Ds. E.J. de Wijer

Startzondag

24 sep. : Thomaskerk gesloten. Oecumenisch Dienst voor de
kerken van Zuid in de Oud-Katholieke Kerk aan de
Ruysdaelstraat 37.
Aanvang 10.00 uur.
Voorgangers: pastoor D. Schoon, ds. J. Röselaars en
ds. N.G. Scholten.
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 20 AUGUSTUS 2017

Wijkdiaconie en Pastoraat
Offerblok

€
€

463,57
127,00

Agenda
Wo. 30 aug. : Geen Meelezen
Van 23 juli t/m 27 augustus is er geen Kleine 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 telefoon8

nummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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