ORDE VAN DIENST

zondag 6 mei 2018

Voorganger: Ds. Arnoldien van Berge
Organist: Jan Pieter Lanooy
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel : Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) Fantasia chromatica Swv 258
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 92: 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 92: 7
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 92: 8
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 150a: 1 en 2
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Prediker 3: 1 - 15 (Willibrordvertaling)
Alles heeft zijn tijd
1
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4
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Alles heeft zijn uur,
alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten.
Een tijd om te doden en een tijd om te genezen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.
Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.
Een tijd om stenen* weg te gooien en een tijd om stenen te
verzamelen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te
zien.
Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.
Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,
een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.
Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg?
Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd
om over te tobben.
Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd;
ook heeft Hij de mens besef van duur* ingegeven,
maar toch blijft Gods werk voor hem vanaf het begin tot aan
het einde ondoorgrondelijk.

4

12
13

14
15

Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste
vrolijk te zijn en het er goed van te nemen.
Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij
met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van
God.
Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft:
er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf.
God maakt dat de mensen ontzag voor Hem hebben.
Wat is, was er tevoren al;
wat zijn zal, is vroeger al geweest.
God* haalt wat voorbij is steeds weer terug.

Voetnoten:
5. ‘stenen weg te gooien’. De achtergrond van dit vers is het
verwijderen van stenen van de akkers of het nalaten ervan (vgl.
Hosea 2, 12).
11. ‘duur’. Andere mogelijke vertaling: ‘ook heeft Hij de eeuwigheid
in het hart van de mensen gelegd’.
15. ‘God haalt wat voorbij is steeds weer terug’. De in 1, 4- 11
beschreven kringloop wordt nu door Prediker uitdrukkelijk aan God
toegeschreven.
Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 845
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
[[

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stichting Shiva en
Missionair Werk & Kerkgroei
Orgelspel: Jehan Alain (1911-1940) - Choral Dorien JA 67 (1935)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 823: 1, 2, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Paul Hindemith (1895-1963) 'Phantasie' uit Orgelsonate nr. 1 (1937)
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PINKSTEREN: INZAMELING SOCIALE KRUIDENIER
Bij de gezamenlijke viering met Pinksteren in de Oranjekerk zamelen
we spullen in voor de Sociale Kruidenier. De Sociale Kruidenier is een
project van de Protestantse Diaconie. Het is een winkel en
ontmoetingsplek voor Amsterdammers in armoede. Bij de Sociale
Kruidenier kunnen klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food
en lang houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in
aanvulling op hun voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij
centraal: klanten kiezen zelf aan welke producten zij behoefte
hebben.
Hoewel aan wasmiddel de meeste behoefte is, kunt u alle lang
houdbare en niet-eetbare producten meenemen. Bij de ingang van
de Oranjekerk zullen mensen aanwezig zijn die de spullen van u
kunnen aannemen. Alvast bedankt!
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

10 mei :

Ds. E.J. de Wijer

Hemelvaartsdag
10.00 uur
Ochtendgebed in het Beatrixpark
Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de Thomaskerk. Neem iets mee
om op te zitten – voor jezelf of voor
een ander! Pianist: Jurriaan Berger

13 mei :

Ds. R.J. van Zwieten

20 mei :

Ds. Jantine Heuvelink en Ds. Evert Jan de Wijer
Pinksteren
10.00 uur
Gemeenschappelijke Dienst in de
Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3,
m.m.v. de cantorij van de Oranjekerk
o.l.v. Annemart Franken.
Inzamelingsactie Sociale Kruidenier.
De Thomaskerk is gesloten.

27 mei : Ds. E.J. de Wijer
3 juni : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 29 APRIL 2018

Bureau Straatjurist en Dovenpastoraat
Offerblok

€ 398,55
€ 13,00

Agenda
Wo. 9 mei : Geen Meelezen
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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