ORDE VAN DIENST

zondag 21 oktober 2018

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Organist: Jan Pieter Lanooy
Ouderling van dienst: Paul Quist

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 146a: 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 146a: 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 146a: 5 en 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 299j
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 29: 18 - 24 (Naardense Bijbel)
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Horen zullen te dien dage de doven
de woorden van een boekrol,en weg uit donker en duister
zullen de ogen van de blinden zien.
Steeds meer vinden gebogenen
bij de Ene vreugde,zullen de armsten van de mensheid
om de Heilige van Israël juichen.
Want het zal over zijn met de tiran
en uit met de spotter,weggemaaid worden allen die
tuk zijn op ongeluk,
die een mens om een woord
tot zondaar verklaren
en strikken zetten voor de pleiter in de poort,en in de chaos de rechtvaardige opzijdringen.
Daarom, zó heeft de Ene gezegd
tot het huis van Jakob,hij die Abraham heeft losgekocht:
nu hoeft Jakob zich niet meer te schamen,
nu zullen zijn gelaatstrekken
niet meer verbleken!
Want wanneer zijn nieuwgeborenen
zullen zien
het doen van mijn handen in hun midden
zullen ze mijn naam heiligen;
heilig zullen zij houden
de Heilige van Jakob,
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Israëls God zullen zij duchten.
Weten zullen dolenden van geest
wat verstand is,murmureerders zullen leren te vernemen.

Gemeente zingt: Gezang 1001
Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 32 - 45 (Naardense Bijbel)
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Ze zijn onderweg geweest,
opklimmend naar Jeruzalem,
en Jezus is hun aanvoerder geweest;
zij hebben zich verbaasd,
en die hem volgden werden bevreesd.
Hij neemt de twaalf wéér bij (zich)
en begint met tot hen te zeggen
welke dingen nu bij hem gaan samenlopen:
zie, wij klimmen op naar Jeruzalem
en de mensenzoon zal worden overgegeven
aan de heiligdomsoversten
en de schriftgeleerden;
zij zullen hem ter dood veroordelen
en hem overgeven aan de volkeren;
die zullen hem bespotten en op hem spuwen;
ze zullen hem geselen en ter dood brengen,
en na drie dagen zal hij opstaan!
Jakobus en Johannes,
de twee zonen van Zebedeüs,
benaderen hem en zeggen tot hem:
leermeester, wat wij willen is
dat u voor ons zult doen
wat wij u gaan vragen!
En hij zegt tot hen:
wat wilt ge dat ik voor u doen zal?
En zij zeggen tot hem:
geef ons dat wij, één rechts van u
en één links, mogen zetelen in uw glorie!
Maar Jezus zegt tot hen:
ge weet niet wat ge vraagt!zijt ge bij machte de drinkbeker te drinken
die ík drink
of gedoopt te worden met de doop
waarmee ík gedoopt word?
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Zij zeggen tot hem: wij zíjn bij machte!
Maar Jezus zegt tot hen:
de drinkbeker die ík drink
zult ge drinken,
en met de doop waarmee ík gedoopt word
zult ge worden gedoopt,
maar het zetelen rechts van mij
of links, is niet aan mij om weg te geven,nee, dat is voor hen voor wie het is
gereedgemaakt!
Als de tien dat horen
beginnen zij boos te worden
over Jakobus en Johannes.
Jezus roept hen naderbij en zegt tot hen:
ge weet dat zij die denken
te regeren over de volkeren
hen overheersen
en dat hun groten
hun macht op hen botvieren;
zo is het niet bij u;
nee, wie bij u groot wil worden,
zal uw bediende zijn,
en al wie bij u een eerste wil zijn,
zal aller dienstknecht zijn;
want ook de mensenzoon
is niet gekomen om bediend te worden
nee, om te bedienen
en zijn lijf-en-ziel te geven
als losprijs voor velen!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 459

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

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 686
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
28 okt. :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer

4 nov. : Ds. W. Klouwen
11 nov. : Ds. E.J. de Wijer
18 nov. : Ds. R.J. van Zwieten
COLLECTEOPBRENGSTEN 14 OKTOBER 2018

Kerk in Actie/Werelddiaconaat en Jeugdwerk
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 119,55
€ 167,00
€
2,00

Agenda
Di. 23 okt. : Thomas Open Lunchconcert
Vivezza Trio
Angelique Heemsbergen, piano
Nicole van Jaarsveld, klarinet
Inger van Vliet, viool

12.30 uur

Wo. 24 okt. : Meelezen

14.00 uur

Vr.

26 okt. : ThomasFilm: “First Reformed” (2017) 19.30 uur
regie Paul Schrader

Zo. 28 okt. : Geen Kleine Thomas en Baby Thomas
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
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z.s.m. contact met u op.”

8

