ORDE VAN DIENST

zondag 5 mei 2019

Voorganger: Ds. Idelettte Otten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Diaken van Dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Nun danket alle Gott’ - à 2 claviers et pédale/
il canto fermo nel soprano - BWV 657
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 33: 1
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 33: 2
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 33: 8
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas

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: Gezang 634

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

Eerste Schriftlezing: Jeremia 32: 36 - 41 (Naardense Bijbel)
36

37

38
39

40

Nu,
daarom heeft de Ene, Israëls God,
zó gezegd,over deze stad,
waarvan gij zegt:
die is de koning van Babel
in handen gegeven
door het zwaard, de honger en de pest:
zie, ik verzamel hen uit al de landen,
waarheen ik hen
in mijn woede, mijn gramschap
en mijn grote toorn
verstoten heb;
ik laat hen terugkeren naar dit oord
en laat hen neerzitten in veiligheid;
worden zullen zij mij tot gemeente,en ik,
ik zal hun weer wezen tot God;
geven zal ik hun
één hart en één wandel,
zodat zij voor mij al de dagen ontzag hebben,hunzelf ten goede
en hun zonen-en-dochters na hen;
smeden zal ik met hen een eeuwig verbond
dat ik nooit zal omkeren, achter hen vandaan:
ik zal hun goeddoen,en ontzag voor mij geven in hun hart
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41

zodat ze nooit meer wijken van mij;
ik zal vrolijk zijn om hen
en hun goeddoen,in trouw zal ik hen planten
in dit land,
met heel mijn hart en heel mijn ziel!

Gemeente zingt: Psalm 30: 1 en 5
Tweede Schriftlezing: Openbaring 5: 6 - 14 (Naardense Bijbel)
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En zie!ik zag in het midden van de troon
en van de vier levende wezens
en in het midden van de oudsten
een lam staan, geslacht,
met zeven horens en zeven ogen;
dat zijn de zeven geesten Gods
uitgezonden over de hele aarde.
En het kwam en ontving de rol
uit de rechterhand van hem
die op de troon zat.
En toen het de boekrol aannam,
vielen de vier levende wezens
en de vierentwintig oudsten
neer voor het aanschijn van het lam,
ieder met een citer en gouden schalen
vol reukwerk,dat zijn de gebeden van de heiligen.
En zij zongen een nieuw lied, en zeiden:
waardig zijt gij
de boekrol in ontvangst te nemen
en zijn zegels te openen,
want gij zijt geslacht
en hebt vrijgekocht voor God met uw bloed
mensen uit alle stam, taal,
gemeenschap en volk;
en gij hebt hen gemaakt voor onze God
tot een koningschap en priesters,
en zij zullen als koningen heersen op aarde!
En ik zag,
en ik hoorde een stem van vele engelen
rondom de troon en de levende wezens
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en de oudsten,
en hun aantal was
tienduizenden tienduizendtallen
en duizenden duizendtallen,
zeggende met grote stem:
waardig is het lam dat is geslacht
om te ontvangen de kracht,
rijkdom en wijsheid,
sterkte, eer, glorie en zegening!
En ieder schepsel in de hemel
en op de aarde,
onder de aarde en op de zee,
én alles wat daarin is,
hoorde ik zeggen:
aan hem die op de troon zit en aan het lam,
de zegening en de eer, de glorie en de kracht,
tot in de eeuwen der eeuwen!
En de vier levende wezens zeiden:
amen!
En de oudsten vielen neer
en brachten hem hulde.

Gemeente zingt: Gezang 338k
Evangelievers: ‘ziet aan mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf
ben; betast me en ziet.’
Evangelielezing: Lucas: 24: 35 - 48 (Naardense Bijbel)
35
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En zij zetten alles uiteen van op de weg,
en hoe hij zich aan hen heeft laten kennen
in het breken van het brood.
Maar terwijl zij over deze dingen spreken,
komt hijzelf in hun midden staan.
Maar geschrokken en zeer bevreesd geworden
hebben ze gedacht een geest te aanschouwen.
Hij zegt tot hen:
waarom zijt ge zo verward,
en waardoor klimmen overwegingen op
in uw hart?ziet aan mijn handen en mijn voeten
dat ík het zelf ben;
betast me en ziet,
omdat een geest
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geen vlees en beenderen heeft,
en zoals ge aanschouwt heb ik die wel!
Terwijl hij dat zegt
toont hij hun de handen en de voeten.
Maar als zij vanwege de vreugde
het nog niet geloven en verwonderd zijn,
zegt hij tot hen: hebt ge hier iets te eten?
Maar zij geven hem
een moot gebakken vis.
Hij neemt die aan
en eet hem voor hun aanschijn op.
Maar dan zegt hij tot hen:
dit zijn mijn uitspraken die ik tot u zei
toen ik nog met u samen was:
‘alles wat over mij geschreven staat
in de Wet van Mozes en in de profeten
en de psalmen, moet worden vervuld!’
Dán opent hij hun verstand
om de Schriften te begrijpen.
En hij zegt tot hen:
zó staat geschreven,
dat de Gezalfde moet lijden
en ten derden dage opstaan uit de doden,
en in zijn naam
moet omkeer gepredikt worden
tot vergeving van zonden,
aan alle volkeren;
beginnend bij Jeruzalem
zijt gíj hiervan getuigen;

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 644

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Opbouwwerk
Amsterdam Noord en Zuid en Onderhoud orgel
Orgelspel: Twee Paaskoralen uit Das Orgelbüchlein 1713-1716
- ‘Christ lag in Todesbanden’ - BWV 630
- ‘Heut triumphieret Gottes Sohn’ - BWV 625
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368f

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 709
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Félix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) Allegro maestoso e vivace
(uit: Sonata II c moll, Sechs Sonaten für die Orgel
opus 65, 1844 - 45)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

12 mei :

Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

19 mei :

Ds. E.J. de Wijer

26 mei :

Ds. A. van Ligten

30 mei :

Hemelvaarstdag:
Gezamenlijke dienst van de Oranjekerk,
Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
in het Beatrixpark bij het pierenbadje,
bij regen in de Thomaskerk.

2 juni : Ds. E.J. de Wijer

10.00 uur

Schrift en Tafel

COLLECTEOPBRENGSTEN 28 APRIL 2019

Bureau Straatjurist en Dovenpastoraat
Offerblok

€ 437,76
€ 18,00

Agenda
Wo. 8 mei : Meelezen

14.00 uur

Do.

20.00 uur

9 mei : Thomas Boek
Besproken zal worden het boek:
‘Serotonine’ van Michel Houellebecq:

Zo. 12 mei :

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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