ORDE VAN DIENST

zondag 25 maart 2018
Palmzondag

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Christianne Mosterd-van den Berg, viool
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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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: Julius Röntgen (1855-1932) Praeludium und Fuge Es-dur, 1868
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 5
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 118: 6
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 118: 7 en 9
Gemeente gaat zitten
Orgel en viool: Julius Röntgen (1855-1932) - Adagio d dur
(geschreven voor Palmzondag 1876)
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 281: 1, 2, 3, 4 en 5

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

Eerste Schriftlezing: Marcus 11: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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Wanneer ze Jeruzalem naderen,Betfage en Betanië
tegen de Olijfberg aan,
zendt hij twee van zijn leerlingen uit
en zegt tot hen:
gaat heen naar het dorp tegenover u,
en meteen als ge het binnentreedt
zult ge een veulen vinden, vastgebonden,
waarop nog niemand van de mensen
ooit gezeten heeft;
maakt het los en brengt het (hier);
en als iemand tot u zegt:
waarom doet ge dat?, zegt dan:
de heer heeft het nodig
en meteen zendt hij het weer hierheen!
Zij gaan weg en vinden een veulen
vastgebonden bij een deur,
buiten, op de ringweg,
en ze maken het los.
Ook hebben sommigen
die daar stonden te staan tot hen gezegd:
wat doet ge, het veulen losmaken?,
maar zij zeggen tot hen
zoals Jezus heeft gezegd,en zij láten hen.
Ze brengen het veulen bij Jezus,
en werpen hun klederen eroverheen;
dan gaat hij erop zitten.
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Velen spreiden hun klederen uit
op de weg, anderen bladertakken
die ze van de akkers weg kappen.
En die aanvoerden en die volgden
hebben geschreeuwd: hosanna!gezegend hij die komt
in naam van de Heer;
gezegend dat wat komt:
het koninkrijk van onze vader David;
hosanna in den hoge!
Hij komt aan in Jeruzalem,
in het heiligdom;
hij bekijkt alles rondom,
en als het al laat aan de tijd is
gaat hij de stad uit naar Betanië,
met de twaalf.

Gemeente zingt: Gezang 550
Tweede Schriftlezing: Marcus 14: 1 - 11 (Naardense Bijbel)
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Het zou twee dagen later
Pesach en ‘Ongegiste (Broden)’ zijn;
de heiligdomsoversten en de schriftgeleerden
zijn gaan zoeken hoe ze hem
met een list zouden overmeesteren en doden;
want, hebben ze gezegd:
niet tijdens het feest,in geen geval mag er
opschudding zijn in de gemeenschap!
Hij is in Betanië,
in het huis van Simon de Huidzieke;
terwijl hij aanligt
komt er een vrouw aan
met een albasten kruik
onvervalste veel-kostende nardusmirre;
de albasten kruik brekend heeft ze
die leeggegoten over zijn hoofd.
Maar enkelen zijn bij zichzelf boos geworden:
waartoe is deze verkwisting van de mirre
geschied?want het was mogelijk geweest
dat deze mirre verkocht werd
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voor meer dan driehonderd dinars
en aan de armen was gegeven!
Ze hebben haar afgesnauwd.
Maar Jezus zegt: láát haar!waarom bezorgen jullie haar moeilijkheden?zij heeft een fraai werk
aan mij bewerkt;
want de armen hebt ge altijd bij u,
en wanneer ge wilt
hebt ge macht om aan hen goed te doen,
maar mij hebt ge niet altijd!wat ze (te bieden) had heeft ze gedaan;
zij heeft mijn lichaam met mirre vóórgezalfd
voor de begrafenis;
maar het is amen, zeg ik u:
overal waar het evangelie zal worden gepredikt
aan heel de wereld,
zal ook van wat zíj heeft gedaan
worden gesproken
tot gedachtenis aan haar!
Dan gaat Judas Isjkariot,
die ene van de twaalf,
weg naar de heiligdomsoversten
om hem aan hen over te geven.
Als ze het horen zijn ze verheugd
en kondigen aan dat ze hem
zilvergeld zullen geven;
en hij is ernaar gaan zoeken
hoe hij hem op het goede moment
kan overgeven.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Bij het binnenkomen van de kinderen met hun Palmpasenstokken
zingt de gemeente samen met de kinderen: Gezang 551

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Tienerwerk
Orgel en viool: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria “Erbarme Dich”
(Uit de Mattheus Passion BWV 244)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 556
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Charles-Marie Widor (1845–1937) - Mattheus-Final
(Uit Bachs Memento, 1925)
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Christianne Mosterd-van den Berg begon op 9-jarige leeftijd met
vioollessen aan de muziekschool te Harderwijk. Na het succesvol
afronden van de studie muziektherapie besloot ze alsnog naar het
conservatorium te gaan.
Christianne studeerde hoofdvak viool bij Sylvia van der Grinten en
volgde extra lessen bij Sarah Kapustin. Ze heeft diverse
masterclasses gevolgd van o.a. Pjotr Tarcholik, Moshe Hammer en
Sarah Kapustin. Christianne heeft gesoleerd met o.a. het Harderwijks
strijkorkest en het ArtEZ strijkorkest.
Momenteel is Christianne onderdeel van de 2e viool sectie van het
Ars Musica orkest onder leiding van Patrick van der Linden.
Daarnaast doet ze veel koorbegeleidingen in samengestelde
ensembles en speelt ook regelmatig altviool tijdens concerten.

“Pasen is opnieuw beginnen”
De kinderen van de Kleine Thomas en Tiener Thomas hebben zondag
11 maart 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- greet 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)

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

Witte Donderdag
Schrift & Tafel
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

30 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
31 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
1 apr.: Ds. E.J. de Wijer

19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur

Pasen

8 apr.: Ds. C. van den Broeke
15 apr. : Mw. Angeliek Knol
22 apr. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 18 MAART 2018

Kerk en School en PR en communicatie
Offerblok

€ 389,65
€
7,50

Agenda
Di. 27 mrt.: Repetitie Paascantorij

19.30 uur

Wo. 28 mrt.: Meelezen

14.00 uur

Het Verhaal van Pasen
door Ruben van Zwieten

20.30 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 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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