ORDE VAN DIENST

zondag 24 maart 2019

Voorganger: Ds. Leon van den Broeke
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken

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) Andante
(uit: Sonate IV e-moll à 2 Clav. et Ped.
BWV 528)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 25: 3
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 25: 9
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 25: 10
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
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Gemeente zingt: Lied 16 uit “Tussentijds”: 1, 9 en 10
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 6: 2 - 8 (Naardense Bijbel)
2
3

4

5

6

7

Dan richt God zijn woord tot Mozes
en zegt tot hem: ik ben de Ene;
ik heb mij laten zien
aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob
als God-de-Machtige;
mijn naam ‘Ene’
heb ik aan hen niet bekendgemaakt;
maar wél heb ik opgericht
een verbond van mij met hen
om hun het land van Kanaän te geven;
het land van hun omzwervingen,
waarin zij zwervers-te-gast zijn geweest!en óók
ben ik het die heeft gehoord
het kermen van de zonen Israëls
nu de Egyptenaren hen laten sloven,
en ik gedenk mijn verbond!daarom,
zeg tot de zonen Israëls:
‘ik, de Ene,uitleiden zal ik u,
onder Egyptes lasten vandaan,ontrukken zal ik u aan hun slavernij;
loskopen zal ik u met uitgestrekte arm
en grote gerichten;
nemen zal ik u mij tot gemeente,
wezen zal ik u tot God;
weten zult ge
dat ik de Ene uw God ben
die u heeft uitgeleid
4
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onder Egyptes lasten vandaan;
doen komen zal ik u in het land
waarvoor ik mijn hand heb geheven
om dat te geven
aan Abraham, aan Isaak en aan Jakob, en
geven zal ik het u als erfgoed,
ik, de Ene!’

Gemeente zingt: Gezang 538: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 13: 1 - 9 (Naardense Bijbel)
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Maar: zomaar enkelen zijn bij hem
in datzelfde moment
en doen hem kond over de Galileeërs
wier bloed Pilatus heeft vermengd
met dat van hun offerdieren.
En ten antwoord zegt hij tot hen:
denkt ge dat deze Galileeërs
grotere zondaars zijn geweest
dan ál de Galileeërs,
dat ze dit alles hebben moeten lijden?nee!, zeg ik u; maar als gij u niet bekeert
zult ge allen evenzo omkomen;
of die achttien,
op wie de toren bij de Siloam viel
en hen doodde,denkt ge dat zij schuldiger
zijn geweest dan álle mensen
die in Jeruzalem wonen?nee!, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert
zult ge allen evenzo omkomen!
Maar hij heeft dit zinnebeeld uitgesproken:
zomaar iemand had een vijgenboom
geplant staan in zijn wijngaard;
als hij komt om vrucht bij haar te zoeken
vindt hij die niet;
maar dan zegt hij tot de wijngaardenier:
zie, drie jaren
sinds ik kom om vrucht te zoeken
bij deze vijgenboom, en ik vind die niet;
hak haar weg,waarom ook put ze de aarde uit?5
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maar ten antwoord zegt hij tot hem:
heer, láát haar ook dit jaar nog;
ik zal eerst om haar heen graven
en er mest bij werpen,
en als ze dan in het eerstvolgende
vrucht draagt…
en zoniet, dan moet je haar weghakken!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 542

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Tienerwerk
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Hilf Gott, dass mir's gelinge” - BWV 624
(uit: het Orgelbüchlein 1713/16)
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 536
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga c moll - BWV 582
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

31 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
7 apr. : Ds. R.J. van Zwieten
14 apr. : Ds. E.J. de Wijer
18 apr. :

Palmpasen

Ds. E.J. de Wijer

Witte Donderdag
Schrift & Tafel

19.30 uur

19 apr. : Ds. E.J. de Wijer

Goede Vrijdag

19.30 uur

20 apr. : Ds. E.J. de Wijer

Stille Zaterdag

22.00 uur

21 apr. : Ds. E.J. de Wijer

Pasen

COLLECTEOPBRENGSTEN 17 MAART 2019

Kerk in actie Binnenlands Diaconaat en PR en communicatie € 337,21
Offerblok
€ 24,00
Agenda
Wo. 27 mrt. : Meelezen

14.00 uur

Vr.

19.30 uur

29 mrt. : ThomasFilm: “Silence” (2016),
regie Marin Scorsese

Zo. 31 mrt. : Geen Kleine Thomas, wel 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 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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