ORDE VAN DIENST

zondag 21 januari 2018
(HER)BEVESTIGING VAN KEES DEN BLANKEN EN LEO ENDEDIJK ALS
OUDERLING-KERKRENTMEESTER EN HELEEN STRUIJS ALS DIAKEN
EN AFSCHEID VAN
JANNIE VERHAGE ALS OUDERLING-KERKRENTMEESTER EN
THEA VAN ZANTEN ALS OUDERLING

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs

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) - Adagio
(Uit Sonata 1. Es dur à 2 Clav. et Ped.
BWV 525)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 66: 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 66: 3
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 66: 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 657: 1, 2 en 3
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Afscheid van de aftredende ambtsdragers
Presentatie van de aantredende en her te bevestigen ambtsdragers
Opdracht
Gelofte en bevestiging
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente gaat staan
V:

G:

Gemeente,
Dit zijn uw nieuwe en herbevestigde ouderlingen en diaken
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.

Vredegroet
V:
G:
V:

De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.

De voorganger brengt de (op)nieuw-bevestigde ambtsdragers de
vredegroet. De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet.
Gemeente zingt: Gezang 362
Gemeente gaat zitten

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333
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Eerste Schriftlezing: I Samuel 3: 1 - 10 (Naardense Bijbel)
1

2

3

4
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De jongen Samuël
is tempeldienaar van de Ene
voor het aanschijn van Eli;
en het woord van de Ene
is schaars geworden in die dagen,geen visioen is doorgebroken.
En het geschiedt te dien dage:
Eli is gaan liggen op zijn plaats,zijn ogen zijn begonnen zwak te worden,
hij kan niet meer zien;
de lamp van God dooft nog niet uit
en Samuël heeft zich neergelegd,in de hal van de Ene,
daar waar de ark van God is.
Dan roept de Ene Samuël toe,
en die zegt: hier ben ik!
Hij rent naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
Hij zegt: ik heb niet geroepen,
keer terug en ga liggen!
En hij gaat heen en legt zich neer.
De Ene houdt aan
en roept Samuël nogmaals;
Samuël staat op, gaat naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
En hij zegt: ik heb niet geroepen, mijn zoon,
keer terug en ga liggen!
Samuël
kent de Ene nog niet,er heeft zich nog geen woord van de Ene
aan hem onthuld.
De Ene houdt aan en roept Samuël
voor de derde keer;
hij staat op, gaat naar Eli toe
en zegt: hier ben ik,
want je hebt om mij geroepen!
Dan begrijpt Eli
dat het de Ene is die tot de jongen roept.
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Eli zegt tot Samuël: ga heen en leg je neer;
en zal het geschieden dat hij tot je roept,
zeg dan: spreek, Ene,
want uw dienaar hoort!
Dan gaat Samuël heen
en legt zich neer op zijn vaste plaats.
De Ene komt, posteert zich
en roept als keer op keer ‘Samuël, Samuël!,’
en Samuël zegt: spreek,
want uw dienaar hoort!

Gemeente zingt: Gezang 317
Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 14 - 20 (Naardense Bijbel)
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Nadat Johannes is overgeleverd
komt Jezus Galilea binnen,
en predikt hij de aankondiging van God.
Hij zegt: het momentum is vervuld,
en genaderd is het koningschap van God!bekeert u, en gelooft
in de aankondiging!
Voorttrekkend langs de zee van Galilea
ziet hij Simon en Simons broer Andreas
met een werpnet bezig in de zee,want zij zijn vissers geweest.
Jezus zegt tot hen: hierheen jullie,
mij achterna, en ik zal maken
dat ge vissers van mensen wordt!
Meteen laten ze de netten los
en volgen hem.
En een stukje verdergelopen
ziet hij Jakobus van Zebedeüs
en zijn broer Johannes,
en die zijn in de boot bezig
de netten in orde te brengen.
Meteen roept hij hen;
zij laten hun vader, Zebedeüs,
achter in de boot, met de huurlingen,
en gaan weg, hem achterna.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 531

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Maaltijden in de Kas
voor ongedocumenteerden en Oecumene
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Tempo Giusto
(Uit Sonata 1. Es dur à 2 Clav. et Ped. BWV 525)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang: 840
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Allegro
(Uit Sonata 1. Es dur à 2 Clav. et Ped. BWV 525)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

28 jan. : Ds. E.J. de Wijer
04 feb. : Ds. W. Klouwen
11 feb. : Ds. E.J. de Wijer
18 feb. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 14 JANUARI 2017

Wijkdiaconie en Crisispastoraat
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€
€
€

169,15
203,85
9,00

Agenda
Di.

23 jan. : Thomas Open Lunchconcert
Eadaoin Copeland, piano

Wo. 24 jan. : Meelezen

14.00 uur

Thomas Thee
Vr. 26 jan. :

12.30 uur

15.00 uur

ThomasFilm:
19.30 uur
“Il y a longtemps que je t’aime” (2008),
regie Philippe Claudel

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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