ORDE VAN DIENST

zondag 25 februari 2018

Voorganger: Ds. Alex van Ligten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Michelle Stukart

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: Johannes Brahms (1833-1897) - Herzlich tut mich verlangen
- Herzliebster Jesu was hast du verbrochen
uit: Elf Choralvorspiele Opus posth.122, 1896
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 25: 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: Psalm 25: 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: Psalm 25: 6
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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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1 - 18 ( vert. A.P.J. van Ligten)
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Achab vertelde Izebel alles wat Elia gedaan had
en vooral dat hij alle profeten had gedood met het zwaard.
Izebel zond een bode naar Elia om te zeggen:
‘Zo mogen de goden doen en nog meer:
ja, morgen om deze tijd maak ik jouw ziel
gelijk aan de ziel van een van hen.’
Hij zag en stond op en ging om zijn ziel,
hij kwam naar Beër-Sheva dat in Juda ligt
en hij liet zijn jongen daar rusten.
Zelf ging hij de woestijn in, de weg van een dag,
zover gekomen zette hij zich onder een eenzame bremstruik,
hij wenste zijn ziel te sterven en zei:
‘Teveel is het nu, GIJ, neem mijn ziel,
want niet ben ik beter dan mijn vaderen.’
Hij legde zich neer en sliep in onder die ene bremstruik.
En zie, een bode raakte hem aan en zei tot hem:
‘Sta op, eet.’
Hij keek om zich heen en daar,
aan zijn hoofdeinde een gebakken koek en een kruik water.
Hij at en dronk, keerde zich en ging liggen.
En ZIJN bode keerde terug, ten tweede male,
raakte hem aan en zei:
‘Sta op, eet, anders wordt de weg je te veel.’
En hij stond op, at en dronk
en ging in de kracht van dit eten
veertig dagen en veertig nachten
tot aan de berg van God, Horeb.
Hij kwam daar in de grot om er te overnachten
en zie, ZIJN woord tot hem, hij zei tot hem:
‘Hé, jij hier, Elia?’
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Hij zei:
‘Ik heb met ijver geijverd voor U, God van de goede machten,
want uw verbond hebben de kinderen van Israël verlaten,
uw altaren hebben ze omgeworpen,
uw profeten gedood door het zwaard.
Overgebleven ben ik alleen
en nu zoeken ze mijn ziel om die weg te nemen.’
Hij zei:
‘Ga hier buiten op de berg voor MIJN aangezicht staan.’
En zie, HIJ trok voorbij,
een stormwind groot en sterk
die bergen scheurt en rotsen breekt
voor ZIJN aangezicht uit.
Niet in de stormwind was HIJ.
En na de stormwind een aardbeving.
Niet in de aardbeving was HIJ.
En na de aardbeving vuur.
Niet in het vuur was HIJ,
En na het vuur een stem van ijle stilte.
Het geschiedde als Elia het hoorde:
hij omhulde zijn aangezicht met zijn mantel,
ging naar buiten en stond in de opening van de grot
en daar, tot hem een stem die zei:
‘Hé, jij hier, Elia?’
Hij zei:
‘Ik heb met ijver geijverd voor U, God van de goede machten,
want uw verbond hebben de kinderen van Israël verlaten,
uw altaren hebben ze omgeworpen,
uw profeten gedood door het zwaard.
Overgebleven ben ik alleen
en nu zoeken ze mijn ziel om die weg te nemen.’
HIJ zei tot hem:
‘Ga, keer terug op je weg naar de woestijn van Damaseq,
daar gekomen zalf je Chazaël tot koning over Aram;
Jehu, de zoon van Nimshi, zalf jij tot koning over Israël;
en Elisha, zoon van Shaphat uit Avel-mecholah,
zalf je tot profeet in jouw plaats.
En het geschiedt: wat ontkomt aan het zwaard van Chazaël
doet Jehu sterven
en wat ontkomt aan het zwaard van Jehu
doet Elisha sterven.
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Ik houd een rest in Israël van zevenduizend,
al de knieën die zich niet bogen voor Baäl
en elke mond die hem niet heeft gekust.’

Gemeente zingt: Gezang 321: 1, 2, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Marcus 1 - 9, een reisbericht (vert. A.P.J. van Ligten)
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En het geschiedde, in die dagen,
dat Jezus kwam uit Nazareth in Galilea
en gedoopt werd in de Jordaan, door Johannes.
Terstond dreef de geest hem uit, de woestijn in,
en hij was daar in de woestijn veertig dagen.
Daarna ging Jezus naar Galilea
Hij kwam langs de zee van Galilea
en kwam Kafarnaüm binnen.
En na de sabbat heel vroeg, het was nog nacht,
stond hij op, ging naar buiten en ging weg
naar een plaats in de woestijn waar hij zich tot bidden zette.
Hij zei: ‘Laten we naar de steden en dorpen verderop gaan.’
Zo ging hij boodschappend langs hun synagogen, door heel
Galilea.
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Na dagen kwam hij terug in Kafarnaüm,
opnieuw trok hij erop uit, het meer langs.

3 13

En hij ging op naar de berg.
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En weer begon hij te onderrichten, daar bij de zee.
Ook zei hij tot hen op die dag, het was al avond geworden,
‘Kom, laten wij naar de overkant gaan.’
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Zij kwamen aan de overkant van de zee,
in de streek van de Gerasenen.
Daarna voer hij terug
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en hij ging vandaar naar zijn vaderstad.
Hij trok rond langs de dorpen in de omgeving
en gaf zijn onderricht.
Hij zei tot zijn leerlingen: ‘Kom mee, jullie,
naar een plaats in de woestijn en rust wat uit.’
Zo gingen zij scheep
naar een plaats in de woestijn, met elkaar.
En nadat hij hen had heengezonden
ging hij de berg op, om te bidden.
Zij kwamen aan land bij Gennesaret
en gingen daar voor anker.
Ze gingen snel rond door heel de streek
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Vandaar opgestaan ging hij weg naar het gebied van Tyrus
en weer weggegaan uit het gebied van Tyrus
reisde hij over Sidon naar de zee van Galilea,
midden in het gebied van de Tien Steden.
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En terstond ging hij weer scheep met zijn leerlingen
en kwam in de streek Dalmanoetha.
En weer teruggekomen
gingen ze naar Bethsaïda.
En Jezus ging met zijn leerlingen,
naar de dorpen van Caesarea Philippi.
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En na zes dagen neemt Jezus
Petrus, Jacobus en Johannes mee
en leidt hen een hoge berg op.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 807: 1, 2 en 5

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wereldhuis en
Pastoraat onder ouderen
Orgelspel: Improvisatie
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 825: 1, 3 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium D dur - BWV 532

Cantorijleden gevraagd voor Pasen
Ook ter gelegenheid van Pasen wordt er weer een ad hoc cantorij
gevormd voor een uitvoering op Eerste Paasdag tijdens de dienst.
De Paascantorij repeteert op:
 dinsdag 13 maart 19.30-21.00 uur
 maandag 19 maart 19.30-21.00 uur
 dinsdag 27 maart 19.30-21.00 uur
Iedereen is weer van harte welkom. U kunt zich aanmelden via:
harmentrimp@hotmail.com of via de telefoon: 06-41 70 58 50.
U kunt u ook na een kerkdienst aanmelden bij Harmen Trimp,
U kunt gerust deze oproep verspreiden binnen uw netwerk.
Hoe meer zangers/zangeressen, hoe meer vreugd!
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

4 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
11 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
18 mrt.: Ds. R.J. van Zwieten
25 mrt. : Ds. E.J. de Wijer

Palmpasen - Boekentafel

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 18 FEBRUARI 2018

Wijkondersteuning en Eredienst
Offerblok

€ 535,80
€ 39,50

Agenda
Wo. 28 feb. : Meelezen

14.00 uur

Vr.

15.00 uur

2 mrt. : Wereldgebedsdag
Willem de Zwijgerkerk

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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