ORDE VAN DIENST

zondag 23 september 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
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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 676 à 2 Clav. et Ped.
Uit: Das dritter Teil der Clavierübung
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 121: 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 121: 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 121: 4
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas

Gemeente zingt: 299j
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 5: 1 - 22 (Naardense Bijbel)
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Dan roept Mozes
heel Israël toe
en zegt tot hen:
hoor, Israël, de inzettingen en de regels
die ik heden in uw oren uitspreek;
leren zult ge ze
en waakzaam zijn om ze te doen.
De Ene, onze God,
heeft met óns een verbond gesmeed
bij Horeb;
niet met onze vaderen
heeft de Ene dit verbond gesmeed,nee, met óns,
wij die hier heden allen in leven zijn!
Aanschijn bij aanschijn
heeft de Ene met ons gesproken op de berg
vanuit het vuur;
terwijl in dat tijdsgewricht ik bleef staan
tussen de Ene en u
om u te melden wat werd gesproken
door de Ene;
want ge waart bevreesd voor het aanschijn
van het vuur
en hebt de berg niet beklommen; hij zei:
ik ben de Ene, God-over-jou,
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,
uit het dienaarshuis;
laat dát er niet bij jou wezen:
andere goden, tegen mijn aanschijn in!3
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niet zul je je maken
een kapbeeld van enige gestalte
in de hemelen boven,
op de aarde beneden,
en in de wateren onder de aarde!niet zul je voor hen je buigen,
niet zul je hen dienen;
want ik,
de Ene, God-over-jou,
ben een naijverig god,
die onrecht van vaders bezoekt aan zonen,
en aan derden en vierden
van wie mij haten;
maar die vriendschap bewijst aan duízenden:
aan wie mij liefhebben
en mijn geboden bewaken!niet zul je de naam van de Ene,
God-over-jou,
aanheffen voor valse zaken,
want niet ongestraft laat de Ene
wie zijn naam aanheft in valse zaken;
waak over de dag van de sabbat,
om die te heiligen,zoals de Ene, God-over-jou,
je heeft geboden;
zes dagen zul je dienen,
doe dan al je werk;
de zevende dag
is een sabbat voor de Ene, God-over-jou;
níet doen zul je dan welk werk ook:
jij, je zoon en je dochter, je dienaar
en je dienstmaagd,
je os en je ezel,- al je vee,
en ook de zwerver-te-gast
bij jou binnen je poorten,
opdat
je dienaar uitrust, en je dienstmaagd ook,
zoals jijzelf!gedenken zul je
dat je een dienaar bent geweest
in het land van Egypte
en dat de Ene, God-over-jou,
je daaruit heeft uitgeleid
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met sterke hand en uitgestrekte arm;
dáárom
heeft de Ene, God-over-jou, je geboden
om de dag van de sabbat te dóen!eer je vader en je moeder
zoals de Ene, God-over-jou,
je heeft geboden;
opdat je dagen verlengd worden
en opdat het je goed ga
op de grond
welke de Ene, God-over-jou, aan jou geeft.
niet doodslaan zul je,
niet vreemdgaan zul je,
niet stelen zul je,
niet antwoorden zul je over je naaste
als valse getuige;
niet zul je je zinnen zetten
op de vrouw van je naaste;*
niet begeren zul je het huis van je naaste,
zijn veld, zijn dienaar, zijn dienstmaagd, zijn os,
zijn ezel,al wat van je naaste is!
Deze woorden
heeft de Ene gesproken tot heel
uw vergadering
op de berg,
vanuit het vuur, de wolk
en de mistdonkerte,met grote stem, en voegde daaraan niet toe;
toen schreef hij ze
op twee stenen platen
en gaf ze aan mij.
En het geschiedde,
toen gij de stem hoorde uit het duister
terwijl de berg in brand stond van het vuur,toen naderden tot mij
al uw stamhoofden en uw oudsten.
Ze zeiden:
ziehier, de Ene, God-over-ons,
heeft ons doen zien
zijn glorie en zijn grootheid,
en zijn stem hebben wij gehoord
vanuit het vuur;
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deze dag hebben wij gezien
dat God met de mens spreekt
en dat hij het overleeft;
maar nu,… waarom moeten wij sterven?want het zal ons verteren,
dit grote vuur;
als wij eraan toevoegen, wij,
de stem van de Ene, God-over-ons,
verder te horen,
dan zullen we sterven!-

Gemeente zingt: Gezang 316
Tweede Schriftlezing: Marcus 9: 30 - 37 (Naardense Bijbel)
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Daarvandaan naar buiten komend
zijn zij verdergetrokken door Galilea,
en hij heeft niet gewild
dat iemand (daarvan) kennis zou hebben.
Want hij heeft zijn leerlingen onderricht
en heeft tot hen gezegd:
de mensenzoon wordt overgegeven
in handen van mensen,
en ze zullen hem doden,
en gedood
zal hij na drie dagen opstaan!
Maar zij hebben niet herkend
wat gezegd werd,
en zijn bevreesd geweest
hem er naar te vragen.
Ze komen Kafarnaoem binnen.
In het huis aangeland
heeft hij aan hen gevraagd:
en waarover ging onderweg uw gesprek?
Maar zij hebben
er het zwijgen toe gedaan;
want ze hadden er tegen elkaar
over gesproken, onderweg,
wie de grootste was.
Hij gaat zitten,
roept de twaalf (bij zich)
en zegt tot hen:
als iemand dat wil: eerste zijn,
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zal hij van allen een laatste zijn,van allen een bediende!
Hij neemt een jongetje
en laat dat in hun midden staan;
hij omarmt het en zegt tot hen:
wie één van zulke jongetjes
ontvangt, (met een beroep) op mijn naam,
ontvangt mij,
en wie mij ontvangt
ontvangt níet mij,
nee: hem die mij heeft gezonden!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 991
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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 “Stap verder” en
Pastoraat
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 838: 1, 2 en 3
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga C dur - BWV 564
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
30 sep. :

7 okt. :

(aanvang 10.30 uur)

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.
Ds. A. van Ligten

14 okt. :

Mw. Ds. D. van Loo/Amersfoort

21 okt. :

Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN 16 SEPTEMBER 2018

Wijkdiaconie en Vredeswerk
Offerblok

€ 398,91
€ 15,30

Agenda
Di. 25 sep. : Thomas Open Lunchconcert
Itzel Mendez Martinez
Hobo blaastrio

12.30 uur

Wo. 26 sep. : Geen Meelezen
Vr. 28 sep. : ThomasFilm:
“Dancer in the dark” (2000),
regie: Lars von Trier

19.30 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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