ORDE VAN DIENST

zondag 3 september 2017

Voorganger: Ds. Alex van Ligten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Corine Waaning
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Opgang
Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ciaconna ex e - BuxWV 160
Gemeente gaat staan

Aanvangslied: Psalm 105: 1 en 2

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 105: 3 en 4
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 105: 5
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 207
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Psalm 105 vrij (tekst: Huub Oosterhuis)
Ik word bij mijn oren vastgegrepen,
teruggevlogen
naar onheuglijke tijden:
ik schuifel mee in een drom
de lange gangen van Angstland
tot over de drempel: daar wenkt
de verte, vrijheid, woestijn.
Een tichel wordt van mijn schouder getild,
ik hoef het onmogelijk zware
niet meer te dragen.
Ongehoorde verhalen
'Wij riepen: Geef ons te eten
en Hij liet kwartels komen.
Het dauwde brood uit de hemel.
Hij scheurde de rotsen open,
dan gutste het water in stromen
midden in de woestijn.'
Wonderen onbedaarlijk
God van Abraham, God van Izaäk,
God van Jakob en Mozes.
Die als wij schreeuwen HOORT.
Die ons het bittere zoet maakt.
De schoot die ons baarde
de Naam die ons draagt.
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Gemeente zingt: Gezang 158b
Tweede Schriftlezing: Mattheüs 17: 14 - 20 (vert. Alex van Ligten)
Toen zij bij de mensenmenigte aankwamen,
kwam er een mens op hem toe
die voor hem knielde en zei:
Heer, ontferm u over mijn zoon,
hij heeft vlagen van waanzin en lijdt er zwaar onder;
vaak valt hij in het vuur en vaak in het water.
En ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
en die waren niet bij machte hem te genezen.
Jezus reageerde met:
O mensengeslacht zonder geloof en verward,
tot wanneer zal ik bij jullie zijn,
tot wanneer het met jullie uithouden?
Breng hem hier, bij mij.
Toen Jezus hem afstrafte, die boze geest,
ging hij weg, uit de jongen vandaan,
en genas hij, vanaf precies dat uur.
Toen kwamen de leerlingen tot Jezus
en, zonder anderen erbij, zeiden ze:
Waardoor zijn wíj niet bij machte geweest
hem uit te werpen?
Hij zegt tot hen:
Door dat kleine geloof van jullie,
want in waarheid zeg ik jullie:
als je een geloof hebt als een mosterdkorrel,
zul je tot deze berg zeggen
‘ga van deze plek naar die daar’
en hij zal gaan,
er is niets voor jullie dat onmogelijk zal zijn.’
Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 713

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Mission House en
Eredienst
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Sicilienne” uit fluitsonata BWV 1031
voor orgel bewerkt door Louis Vierne
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 834
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga G dur - BWV 550
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Boekentafel

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.
1 okt. : Ds. A.G.L. van Nieuwpoort
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 27 AUGUSTUS 2017

Leefgemeenschappen in Amsterdam en Onderhoud
kerkgebouw
Offerblok

€

257,40

€

179,40

Agenda
Di. 5 sep. : Thomas Open Lunchconcert
Frederic Voorn, piano

12.30 uur

Wo. 6 sep. : Meelezen

14.00 uur

: Thomas Thee

15.00 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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