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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel : Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Allein Gott in der Höh sei Ehr” - BWV 664
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 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: Gezang 280: 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: Gezang 280: 6 en 7
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 315
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Lied 333

Schriftlezing: Fragmenten uit 1 Samuël 25
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Samuël stierf.
Toen kwam geheel Israël bijeen,
bedreef rouw over hem
en begroef hem in zijn huis te Rama.
En David stond op en ging naar de woestijn Paran.
Nu woonde er in Maon een man, die te Karmel zijn
onderneming had.
Die man was zeer rijk: hij bezat drieduizend schapen en
duizend geiten.
Hij was te Karmel bij het scheren van zijn schapen.
De man heette Nabal en zijn vrouw Abigaïl.
De vrouw had een goed verstand en was schoon van gestalte,
maar de man was hard en ruw in zijn optreden. Hij was een
Kalebiet.
Toen David in de woestijn hoorde, dat Nabal zijn schapen
schoor,
zond hij tien mannen en zei tot de mannen:
Ga naar Karmel, naar Nabal.
Vraagt hem uit mijn naam naar zijn welstand
En zegt dit:
gegroet!
Vrede zij u, vrede uw huis, vrede al het uwe.
En nu,
ik heb gehoord, dat men bij u schapen aan het scheren is.
Welnu, de herder, de uwe, waren bij ons.
Wij zijn ze niet lastig gevallen,
niet ’t minste werd er door hen vermist,
al de dagen dat ze in Karmel waren.
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Vraag het uw jongens en ze zullen het u melden.
Laat nu deze jongens gunst in uw ogen vinden,
ze zijn immers op een feestdag gekomen.
Geef toch wat uw hand voor het grijpen heeft
aan uw knechten en aan uw zoon David.
Davids jongens kwamen en spraken tot Nabal
volgens al deze woorden in de naam van David.
Dan wachten ze af.
Nabal antwoordde de knechten van David. Hij zei:
Wie is David,
wie is de zoon van Isaï?
Vandaag de dag zijn er heel wat knechten
die zich losbreken van hun heer!
En dan zou ik mijn brood en mijn water nemen,
en mijn slacht die ik voor mijn scheerder geslacht heb?
En zou ik dat geven aan lieden van wie ik niet weet
waar zij vandaan komen?
Toen draaiden de jongens van David zich om op hun weg,
zij keerden en kwamen hem melden volgens al deze woorden.
David zei tot zijn mannen:
Laat ieder zijn zwaard aangorden.
En ieder gordde zijn zwaard aan.
Ook David gordde zijn zwaard aan.
Daarna trokken ongeveer vierhonderd man op achter David,
terwijl er tweehonderd als bewaarder bleven bij het pakgoed.
Maar aan Abigaïl, Nabals vrouw, meldde een jongen,
één van die jongens:
Zie, David heeft uit de woestijn boden gezonden
om onze heer te zegenen,
maar hij is tegen hen uitgevaren,
en dat terwijl die mannen zeer goed voor ons geweest zijn,
zij zijn ons niet lastiggevallen en wij hebben
niet het minste vermist,
de dagen dat we met hen rondtrokken,
toen we op het veld waren,
een muur waren ze om ons heen,
zowel bij nacht als bij dag,
al de dagen dat we bij hen de schapen weidden,
en nu,
weet wel,
zie toe,
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wat u te doen staat,
want vastbesloten is het kwade over onze heer
en over zijn hele huis,
hij echter is een onheilsman,
men kan niet met hem spreken.
En Abigaïl haastte zich,
ze nam tweehonderd broden, twee kruiken wijn,
vijf toebereide schapen, vijf maten geroosterd koren,
honderd rozijnenkoeken en tweehonderd
klompen vijgen
en laadde die op ezels,
toen zei ze tot haar jongens:
trekt voor mij uit,
zie, ik kom achter u aan.
Maar aan haar man Nabal meldde ze niets.
Toen zij, gezeten op de ezel, door een bergkloof omlaag reed,
zie, David en zijn mannen daalden af, haar tegemoet,
en zij stond voor hen.
David had gezegd:
Totaal voor niks heb ik alles van die vent
in de woestijn behoed,
zodat van al het zijne niet het minste werd vermist.
Hij heeft mij kwaad voor goed vergolden.
Zó moge god aan de vijanden van David doen,
zó moge hij er aan toevoegen,
als ik voor het morgenlicht van al het zijne
ook maar één muurpisser overlaat.

Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 2, 3 en 4
Vervolg Schriftlezing: Fragmenten uit 1 Samuël 25
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Abigaïl zag David, ze haastte zich,
steeg af van haar ezel,
ze wierp zich voor Davids blik op haar aangezicht
en boog zich ter aarde:
ze wierp zich aan zijn voeten en zei:
Op mij, míj mijn heer, rust de schuld!
Laat toch uw dienstmaagd voor uw oren mogen spreken,
hoor de woorden van uw dienstmaagd aan!
Laat toch mijn heer zijn hart niet zetten
op die onheilsman, op Nabal,
want zoals zijn naam luidt, zo is hij:
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Nabal is zijn naam nebala, domheid, vergezelt hem.
Maar ik, uw dienstmaagd heb de mannen
die mijn heer gezonden heeft, niet gezien.
Nu dan mijn heer, zo waar JHWH leeft,
en zo waar gijzelf leeft,
die JHWH ervoor bewaard heeft bloedschuld op u te laden
en het recht in eigen hand te nemen,
nu dan, moge het uw vijanden en hun die kwaad tegen mijn
heer beramen,
vergaan als Nabal.
David zei tot Abigaïl:
Gezegend de heer, de god van Israël,
de u deze dag mij tegemoet zond;
gezegend uw tact;
gezegend gij, die mij deze dag ervan afgehouden hebt
om in bloedschuld te geraken
en mij met mijn eigen hand te bevrijden.
…Ga in vrede…
Abigaïl kwam bij Nabal,
en zie, die had juist een drinkgelag in zijn huis,
een koningsdrinkgelag gelijk.
Nabals hart was goedgeluimd, hij was ladderzat.
Daarom meldde zij hem zelfs geen detail
voor het morgenlicht.
En het geschiedde
In de morgen
toen de wijnroes uit Nabal geweken was,
dat zijn vrouw hem al het gebeurde meldde.
Toen bestierf zijn hart het in zijn binnenste,
hij werd als een steen.
Nog een tiental dagen ging voorbij;
toen trof de heer Nabal, zodat hij stierf.
Toen David hoorde, dat Nabal dood was, zei hij:
Geprezen zij JHWH,
die het rechtsgeding voor de schande,
mij door Nabal aangedaan, gevoerd heeft
en die zijn knecht van het kwade afgehouden heeft.
JHWH heeft het kwade van Nabal op diens eigen hoofd doen
neerkomen.
Daarop zond David boden om er met Abigaïl over te spreken,
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dat hij haar tot vrouw wilde nemen.
De dienaren van David kwamen tot Abigaïl te Karmel en
spraken tot haar:
David heeft ons tot u gezonden opdat hij u tot zijn vrouw
zou nemen.
Toen stond zij op,
boog zich neer met het aangezicht ter aarde, en zei:
Zie, uw dienstmaagd wil de slavin zijn,
die de voeten van de knechten van mijn heer wast.
Daarna ging Abigaïl haastig op weg.
Zij reed op haar ezel,
Met vijf van haar dienaressen in haar gevolg.
Zij volgde de boden van David en werd zijn vrouw.
Ook Achinoam uit Jizreël had David tot vrouw genomen,
beiden waren zijn vrouw.
Saul echter had zijn dochter Mikal, de vrouw van David,
gegeven aan Palti, de zoon van Laïs, uit Galim.

Gemeente zingt: Lied 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 840: 1, 2 en 3
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
[[

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:
- Wijkdiaconie en Kerkmuziek
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: lied 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

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

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

10 juni : Ds. I. Otten (Vleuten)
COLLECTEOPBRENGSTEN 6 MEI 2018

Stichting Shiva en Missionair Werk & Kerkgroei
Offerblok

€ 323,22
€ 31,20

Agenda
Di. 15 mei : Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
CvA trombone ensemble o.l.v. Pierre Volders
Wo. 16 mei : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee

15.00 uur

Wo. 23 mei : Geen Meelezen
Do. 24 mei : TienerThomas

17.00 uur

Vr.

19.30 uur

25 mei : ThomasFilm: Happy End (2017)
regie Michael Haneke

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
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z.s.m. contact met u op.
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