ORDE VAN DIENST

zondag 29 april 2018

Voorganger: Ds. Ad van Nieuwpoort
Organist: Klaas Hoekman
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
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 : J.L. Krebs (1713-1780) “Herzlich lieb hab ich dich, o Herr”
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 276 : 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: Gezang 276 : 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: Gezang 276 : 3
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: Psalm 119 : 1, 39, 40
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 15 : 22 – 27
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Opbreken deed Mozes Israël,
van de Rietzee weg.
Zij trokken uit naar de woestijn van Soer.
Zij gingen drie dagen de woestijn in
en vonden geen water
Zij kwamen in Mara,
maar konden niet drinken van het water van Mara
want het was bitter.
Daarom werd zijn naam geroepen:
Mara, Bittere!
Zij morden, het volk, tegen Mozes
en zeiden:
Wat moeten wij drinken?
Hij schreeuwde tot JHWH.
En JHWH onderwees hem over een boom.
Hij wierp hem in het water
en zoet werd het water.
Daar heeft hij hem inzetting en recht gesteld.
Daar beproefde hij hem.
Hij sprak:
Als jij hoort,
hoort naar de stem van JHWH, jouw God,
en doet wat recht is in zijn ogen,
oren hebt naar zijn geboden
en bewaart al zijn inzettingen:
dan zal ik alle kwaal
die ik op Egypte heb gelegd,
niet leggen op jou.
Want ik, JHWH, ben jouw heelmeester.
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Zij kwamen in Elim.
En daar:
twaalf waterbronnen en zeventig palmen.
Daar legerden zij zich,
aan het water.

Gemeente zingt uit de bundel Naastepad:Lied 1 (Vreugde der Wet) :
1, 2, 3, 4, 5
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Tweede Schriftlezing: Johannes 4 : 10 – 15
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Jezus antwoordde en zei tot haar:
Als jij wist van de gave Gods
en wie het is die jou zegt:
‘Geef mij te drinken!’
dan zou je het hém vragen
en hij zou jou levend water gegeven hebben!
De vrouw zei tot hem:
Een schepbak heb je niet en de put is diep;
waar vandaan heb jij dan het levende water?
Jij bent toch niet groter dan onze vader Jakob,
die ons de put gegeven heeft
en zelf daaruit heeft gedronken
en zijn zonen en zijn vee?
Jezus antwoordde en zei tot haar:
Al wie drinkt van dit water
krijgt weer dorst.
Wie drinkt van het water dat ik hem geef
die zal nooit meer dorst krijgen tot in eeuwigheid;
maar het water dat ik zal geven
zal in hem worden tot een bron van water
dat opspringt tot eeuwigheidsleven.
De vrouw zei tot hem:
Heer, geef mij dat water,
opdat ik geen dorst meer zal krijgen
en hierheen hoef te komen om te scheppen.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 659

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Bureau Straatjurist
en Dovenpastoraat
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Adagio uit de derde orgelsonate
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 362
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koraalbewerking “Herr Gott, nun sei gepreiset”

Het is de eerste keer dat de Thomaskerk, op uitnodiging van het 4 en
5 mei comité, op 5 mei een Vrijheidsmaaltijd organiseert.
Waar op 4 mei de doden herdacht worden, vieren we op 5 mei de
vrijheid.
Er is een interessante spreekster en er zal een eenvoudige maaltijd
worden geserveerd.
De Vrijheidsmaaltijd wordt gehouden tussen 17.00 en 19.00 uur.
Schuif bij ons aan en geniet van het speciaal voor die dag samengestelde programma:
17.00 uur: Inloop
17.15 uur: Mevrouw Ellen Eliel-Wallach spreekt over haar bevrijding
uit de kampen.
18.00 uur: Toast op de Vrijheid en Maaltijd
18.55 uur: Slotwoord
Wilt u aan deze maaltijd deelnemen?
Vult u dan het strookje in van de uitnodigingsbrief die in de hal ligt
en deponeer dit in de rode brievenbus. U kunt u ook opgeven via
thomasvrijheidsmaaltijd2018@gmail.com. Graag het aantal personen
vermelden.
We kijken ernaar uit u op 5 mei te mogen begroeten!
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
6 mei :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. A.A. van Berge

10 mei :

Ds. E.J. de Wijer

10.00 uur
Hemelvaartsdienst in het Beatrixpark
Nadere informatie volgt

13 mei :

Ds. R.J. van Zwieten

20 mei :

Ds. E.J. de Wijer

27 mei :

Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren - Schrift & Tafel

COLLECTEOPBRENGSTEN 22 APRIL 2018

Drugspastoraat en Eredienst
Offerblok

€ 314,65
€ 30,80

Agenda
Di. 1 mei : Thomas Open Lunchconcert
Sancan duo
Joan Handels, fluit
Toine Martens, piano

12.30 uur

Wo. 2 mei : Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 uur

Do. 3 mei : ThomasBoek
Besproken zal worden het boek:
“Hoor nu mijn stem” van Franca Treur
Za.

5 mei : Vrijheidsmaaltijd

20.00 uur

17.00 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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