ORDE VAN DIENST

zondag 7 oktober 2018

Voorganger: Ds. Alex van Ligten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata 6. à 2 Clav. et Pedal G dur BWV 530 - Vivace
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 24: 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 24: 3 en 4
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 24: 5
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming

2

Gemeente zingt: Gezang 299j

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

Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1 - 7 (vertaling A.P.J. van Ligten)
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Sta op, wees licht
want jouw licht is gekomen
en de heerlijkheid van GOD-MET-ONS
is over je opgegaan.
Want zie,
duisternis mag de aarde nog bedekken
en donkerte over de volken zijn,
maar over jou gaat GOD-MET-ONS op
en zijn heerlijkheid laat zich aan jou zien.
Hele volksstammen komen op jouw licht af
en koningen op het schijnsel van jouw opgang.
Hef je ogen op en zie hoe ze zich
van alle kanten verzamelen
en tot jou komen.
Van verre komen je zonen aan
en je dochters worden op de heup meegedragen.
Als je dat ziet, ga je stralen,
je hart springt in je op en stroomt over,
want tot jou wendt zich
krachtig als zeegebruis
een macht van volkeren die tot jou komen.
Een overvloed van kamelen overdekt je,
dromedarissen uit Midjan en Epha
en er komt van alles uit Sheba:
goud en wierook dragen zij aan
en in alle toonaarden
zingen zij GOD-MET-ONS de lof toe.
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Alle schapen van Qedar verzamelen zich bij jou,
de rammen van Nevajoth staan tot je beschikking.
Alles en iedereen gaat met welbehagen op naar mijn huis
dat ik prachtiger maak dan ooit.

Gemeente zingt: Gezang 601
Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 1 - 16 (vertaling A.P.J. van Ligten)
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En hij staat op en gaat vandaar
naar het gebied van Judea en over de Jordaan.
pnieuw stromen de menigten samen naar hem
en opnieuw, zoals hij gewoon is,
geeft hij hen onderricht.
Ook Farizeeën komen bij hem
met de vraag of het mag dat een man
zich van zijn vrouw losmaakt.
–Dit deden ze om hem klem te zetten.
Hij stelde hun een wedervraag:
‘Wat heeft Mozes u geboden?’
Zij zeiden:
‘Mozes heeft toegestaan
een acte van afstand te schrijven en zich van haar los te
maken.’
Jezus zei tot hen:
‘Ja, met het oog op de hardheid van jullie hart
heeft hij dit gebod zo geschreven,
maar sinds het begin, de schepping
“heeft Hij hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt.”
“Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten
en zich aan zijn vrouw hechten
en dan worden die twee één.”
Dus ze zijn niet meer twee, maar één.
Wat God zo heeft samengevoegd
moet de mens vooral niet scheiden.’
Weer in het huis gekomen
vroegen de leerlingen hem daarnaar.
Hij zegt hun:
‘Wie zich van zijn vrouw losmaakt om een ander te huwen,
pleegt echtbreuk tegen haar
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en is zij het die zich van haar man losmaakt om een ander te
huwen,
dan pleegt zij echtbreuk.’
Er kwamen mensen bij hem, met kinderen,
of hij die aan wilde raken,
maar de leerlingen wilden hen dat verbieden.
Toen Jezus dat zag werd hij kwaad en zei:
‘Laat die kinderen toch bij mij komen,
hou ze niet tegen.
Juist van hen die zijn zoals zij
is het rijk van God.
Een waarachtig woord zeg ik jullie:
wie het rijk van God niet ontvangt op de wijze van een kind,
komt er zeker niet in.’
Hij omarmt ze en spreekt de zegen uit,
zijn handen op de hoofden van die kinderen.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 782
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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 Wijkondersteuning /
Kerk en Buurt en Kerk en Israël
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Erbarm dich mein, o Herre Gott” - manualiter - BWV 721
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 713
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - “In dir ist Freude” BWV 615 - uit het Orgelbüchlein 1713-16
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

14 okt. :

Mw. Ds. D. van Loo/Amersfoort

21 okt. :

Ds. E.J. de Wijer

28 okt. :

Ds. E.J. de Wijer

4 nov. :

Ds. W. Klouwen

Verkoop kaarten
“We Are Here”
Boekentafel

COLLECTEOPBRENGSTEN 23 SEPTEMBER 2018

“Stap verder” en Pastoraat
Offerblok

€ 244,93
€
5,75

Agenda
Di.

9 okt. : Thomas Open Lunchconcert
Mosa Brass
Koper kwintet

12.30 uur

Wo. 10 okt. : 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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