ORDE VAN DIENST

zondag 16 september 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Organist: Anco Vahl
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Heleen Struijs

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
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 139 : 1 en 2
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet
V:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 139 : 3
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 139 : 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 299j 1, 2 en 3, 4
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 45: 20 - 25 (Naardense Bijbel)
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vergadert u en komt, treedt nader, tezamen,
die aan de volkeren zijt ontkomen!niets weten zij
die hun houten godsbeeld ronddragen
en bidden
tot een godheid die niet redt;
meldt en brengt te berde,
ja laten zij beraadslagen tezamen:
wie heeft dit van oudsher doen horen,
dit sindsdien gemeld?ben ik dat niet, de Ene?er is geen andere God buiten mij om,
een Godheid die rechtvaardig is
en redt,
geen is er buiten mij om;
wendt u tot mij en laat u redden,
alle einden der aarde,want ík ben God en anders geen;
ik heb bij mijzelf gezworen,
uit mijn mond
is in rechtvaardigheid uitgegaan
een woord dat niet zal terugkeren:
dat voor mij zich zal buigen alle knie,
zal zweren alle tong,alleen bij de Ene, zal men over mij zeggen,
is gerechtigheid en sterkte;
tot hem zullen komen, beschaamd,
allen die laaiend waren tegen hem;
door de Ene gerechtvaardigd zullen roemen
allen die zaad van Israël zijn!
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Gemeente zingt: Gezang 310
Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 14 - 29 (Naardense Bijbel)
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Als zij bij de leerlingen aankomen
zien ze een veelkoppige schare om hen heen
en schriftgeleerden
met hen samen aan het zoeken.
En heel de schare,- meteen als ze hem zien
zijn ze helemaal verbaasd;
toehollend hebben ze hem begroet.
En hij stelt hun de vraag:
waarover zijt ge samen met hen
aan het zoeken?
Eén uit de schare antwoordt hem:
leermeester, ik bracht mijn zoon naar u toe
die een geest heeft die maakt
dat hij niet praat;
wanneer die hem in bezit neemt, waar dan ook,
verscheurt hij hem, en híj schuimbekt
en knarst met de tanden en verschrompelt;
ik zei tot uw leerlingen
dat ze hem moesten uitwerpen,
en ze waren niet sterk genoeg!
Ten antwoord zegt hij tot hen:
o generatie zonder geloof,
tot wanneer moet ik bij u zijn,
tot wanneer moet ik het met u uithouden?brengt hem bij mij!
Zij brengen hem bij hem.
Meteen als de geest hem ziet
laat hij hem stuiptrekken;
hij valt op de grond
en is schuimbekkend
heen en weer gaan rollen.
Hij vraagt aan zijn vader:
hoe lange tijd is het al
dat dit zó aan hem geschied is?
En hij zegt: van kindsbeen af!,
en veelvuldig ook
heeft hij hem én in vuur geworpen
én in wateren,
om hem om te brengen;
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nee, als u iets bij machte bent,
help ons dan, wees over ons bewogen!
Maar Jezus zegt tot hem:
over dat ‘als u bij machte bent’,alles is mogelijk voor wie gelooft!
Meteen heeft de vader van het jongetje
met een schreeuw gezegd:
ik gelóóf!- help mij
in mijn ongeloof!
Maar Jezus ziet
dat er (al) een schare te hoop loopt
en bestraft de onreine geest
door tot hem te zeggen:
jij geest van niet-kunnen-praten
en doofheid,
ík draag jóu op: kom uit hem vandaan
en kom niet meer bij hem binnen!
En schreeuwend en veelvuldig stuiptrekkend
komt hij naar buiten,
en hij wordt als een dode,
zodat velen zeggen ‘hij is gestorven!’
Maar Jezus grijpt zijn hand vast
en wekt hem op, en hij staat op.
Hij komt een huis binnen
en in afzondering
hebben zijn leerlingen hem gevraagd:
dat wij niet bij machte zijn geweest
hem uit te werpen!
Hij zegt tot hen:
dit soort is door niets bij machte
naar buiten te komen,
behalve door gebed!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 353

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Vredeswerk
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 848
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

23 sep. :

Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

30 sep. :

Oecumenisch Dienst voor de kerken van Zuid in de
Oranjekerk, 2e Van der Helststraat 1-3.
Voorgangers: Ds. Janina Glienicke, Ds. Jantine Heuvelink,
Ds. Japke van Malde en Mgr. Dick Schoon.
Aanvang 10.00 uur. De Thomaskerk is gesloten.

7 okt. :
14 okt. :

Ds. A. van Ligten
Ds. D. van Loo/Amersfoort

COLLECTEOPBRENGSTEN 9 SEPTEMBER 2018

-

Langste eettafel (week tegen de eenzaamheid) en
(landelijk) jeugdwerk Prot. Kerk
Stichting “Bootvluchteling”
Offerblok

€ 239,11
€ 346,14
€ 15,00

Agenda
Wo. 19 sep. : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee

15.00 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 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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