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zondag 29 juli 2018
Voorganger: Mw. Drs. Aviva Boissevain
Organist: Jeroen Koopman
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
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Gezamenlijke Dienst van de Oranjekerk,
Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
in de Thomaskerk

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: Johann Christoph Kellner 1736-1803 –
fantasia g moll
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 7
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 103: 8
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 103: 9
Gemeente gaat zitten
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 305
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34
31
32

33

34

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van
Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit,
een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen
bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben
dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt
de HEER.
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal
sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste
leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en
zij mijn volk.
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot
klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden
vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

Gemeente zingt: Gezang 831: 1, 4, 5, 6
Tweede Schriftlezing: Hebreeën 8: 8 – 12
8
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Maar God berispt zijn volk met de woorden: ‘De dag zal komen
– spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met
het volk van Israël en met het volk van Juda.
Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik
hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want
aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik
mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer.
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Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van
Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn
wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik
hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen,
men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”,
want allen zullen mij kennen, van klein tot groot.
Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet
meer denken.’

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 444
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stichting
“Bootvluchteling”
Orgelspel: Gottfried August Homilius (1714-1785)
Schmücke dich, o liebe Seele
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 905
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Vivaldi Concerto a moll - allegro
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Oranjekerk - Zomerse ontmoetingsmiddag Tweede van der Helststraat 1-3
Dinsdag 31 juli, 14.00 tot 16.00 uur
Kosten €2
Het thema van de zomerse ontmoetingsmiddagen is dit jaar 'overbruggen': Voor sommige mensen is de zomer een tijd van
vakantie: je overbrugt de afstand naar een andere plek om daar
tijdelijk je thuis op te slaan. Voor anderen is de zomer in zijn
geheel een tijd van overbruggen: veel activiteiten stoppen,
anderen zijn weg, je hoopt dat de zomer snel weer over is. Elke
dinsdag is er iemand anders die iets vertelt naar aanleiding van
het thema.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

5 aug. :

Ds. E.J. de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3. De Thomaskerk is gesloten.

12 aug. :

Mw. Drs. H. van Dorssen 10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3. De Thomaskerk is gesloten.

19 aug. :

Ds. N.G. Scholten
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14.
De Thomaskerk is gesloten.

26 aug. :

Ds. J. Heuvelink
10.00 uur
Gezamenlijke Dienst in de Willem de Zwijgerkerk ,
Olympiaweg 14.
De Thomaskerk is gesloten.

2 sep. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 22 JULI 2018

Koopvaardijpastoraat en Toerusting en vorming
Offerblok

€ 527,30
€ 30,40

Agenda
Wo. 1 aug. : Meelezen (in de Thomaskerk)

14.00 uur

Wo. 8 aug. : ThomasThee

15.00 uur

Wo. 22 aug. : ThomasThee

15.00 uur

Wo. 29 aug. : Meelezen

14.00 uur

Do. 13 sep. : ThomasBoek
20.00 uur
Besproken zal worden het boek:
“Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken”
van Arjen van Veelen. Auteur is die avond zelf aanwezig.
Zo. 16 sep. : Startzondag - Gemeentelunch
De Stiltekapel is in de maand augustus gesloten.
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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