ORDE VAN DIENST

zondag 2 juni 2019
Schrift en Tafel

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ - BWV 654
a 2 Clav. e Pedale
uit: Leipziger Choräle 1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 27: 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 27: 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 27: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
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: Gezang 273: 1, 2, 4 en 5

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

Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 12: 19 - 24 (Naardense Bijbel)
19

20

21

22

23

Ze zeggen, heel de gemeenschap, tot Samuël:
bid voor je dienaars tot de Ene, je God,
opdat we niet sterven,want aan al onze zonden
hebben wij kwaad toegevoegd
door ons een koning te wensen!
Dan zegt Samuël tot de gemeente:
vreest niet,
al hebt gij
al dit kwaad gedaan;
alleen:
wijkt niet meer af van achter de Ene
en dient de Ene met heel uw hart;
wijkt niet af,want de chaos achterna gaan zij
die niet kunnen helpen en bevrijden
omdat zij zelf chaos zijn;
want de Ene
zal zijn gemeente niet verwerpen,
omwille van zijn grote naam;
want de Ene is vastbesloten
u voor hem tot gemeente te maken;
zo ook ík:
het zij verre van mij
te zondigen tegen de Ene
door op te houden voor u te bidden;
ik zal u onderrichten
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24

over een weg die goed is en recht!alleen: vreest de Ene
en dient hem in trouw, met heel uw hart;
want ziet al het grote
dat hij bij u heeft verricht!-

Gemeente zingt: Psalm 31a
Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 15 - 21 (Naardense Bijbel)
15
16

17

18
19

20
21

als ge mij liefhebt
zult ge mijn geboden bewaren;
en ík zal de Vader erom bidden
en hij zal u
een ándere troosttoeroeper geven
om bij u te zijn tot in de eeuwigheid:
de geestesadem van de waarachtigheid,
welke de wereld niet bij machte is
op te nemen
omdat ze die niet aanschouwt
en niet kent;
gíj kent hem
omdat hij bij u verblijf houdt
en ín u zijn zal;
ik laat u niet als wezen achter,
ik kom naar u toe;
nog een korte tijd
en de wereld aanschouwt mij niet meer,
maar gíj aanschouwt mij
omdat ík leef, en gíj zult leven;
op die dag zult gíj erkennen
dat ík één ben met mijn Vader
en gíj één met mij en ík ook met u!wie mijn geboden heeft en ze bewaart,
die is het die mij liefheeft;
maar wie mij liefheeft,
hem zal mijn Vader liefhebben
en ook ík zal hem liefhebben
en mijzelf aan hem openbaren!

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 360

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerk als plaats van stilte
Orgelspel: Georg Böhm (1661 - 1733) Delen uit de Partita ‘Freu dich sehr, o meine Seele’
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368f

Stil gebed
Nodiging
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Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt gezang 343

Wij groeten elkaar met de vrede van Christus
V.
G.
V.
G.
V.
G.

De HEER zal bij u zijn!
De HEER zal u bewaren.
Verheft uw harten!
Wij hebben ons hart bij de HEER.
Laten wij danken onze God!
Het past ons de HEER te danken.

V:

Ja waarlijk, het past ons, o HEER,
het is onze plicht en zaligheid
U dank te brengen, overal en altijd
Koning der wereld,
door uw knecht, de rechtvaardige,
de man van Pasen.
Tot heer en meester hebt Ge Hem gemaakt,
een mens boven de machten.
Zijn ondergang hebt Ge omgekeerd
7

en tot een opgang gemaakt.
Zijn weigering om te geloven
in onze hoogdravende goden
hebt Ge bekroond met heerlijkheid.
Gij hebt onze broeder Jezus
door de Jordaan geleid
tot in het hart
van het beloofde land,
Hem opgetrokken in het paradijs.
En ons hebt Gij
zijn gedachtenis toevertrouwd
om bij te leven
en met Hem samen één
lichaam te zijn,
geroepen en geschapen door het woord
dat als brood om te nuttigen
in onze handen ligt.
Daarom strekken wij de hand uit
naar elkaar
en heffen onze ziel op
waar ons hart is,
bij U, onze HEER,
en zingen met al
uw heiligen en engelen: Gezang 404a
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V:

HEER, onze God, heilige Vader,
zo vieren wij, uw dienaars,
uw priesters, uw gemeente,
uit naam van al wat leeft
het geheim van uw heil
en het hart van uw schepping,
de komst van uw Zoon,
onze Heer Jezus Christus,
dat Hij mens is geworden,
dat Hij geleden heeft voor ons
en is gestorven,
dat Hij is opgestaan
en voorgegaan,
dat Hij verheven is,
ons hoofd in de hemel,
en met ons op aarde
gemeenschap houdt
in de dienst van zijn offer
bij het heilige brood
en de beker der dankzegging.
Want in de nacht dat Hij is overgeleverd,
heeft Hij het brood genomen
om het te breken en uit te delen
met de woorden:
Neemt en eet,
dit is mijn lichaam voor u,
doet dit tot mijn gedachtenis.
En evenzo na de maaltijd,
nadat Hij de drinkbeker genomen
en gedankt had:
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond
in mijn bloed.
Laat hem onder u rondgaan
en doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.
Daarom, o HEER, onze God,
bidden wij U:
zend over ons uw Geest, die levend maakt,
bewaar ons bij uw Woord
en vermenigvuldig
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G.:

de vrucht der gerechtigheid
in ons midden,
zodat uw lieve aarde bewoond wordt
in vrede en vreugde,
vandaag en alle dagen
en tot in eeuwigheid.
Amen.

Gebed des Heren
Delen van brood en wijn
Orgelspel: Georg Böhm (1661 - 1733) Delen uit de Partita ‘Freu dich sehr, o meine Seele’
Dankgebed
Slotlied (staande): Gezang 662
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) ‘Wir gläuben all an einen Gott’
in Organo pleno con Pedale - BWV 680
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

9 juni : Ds. E.J. de Wijer
Ds. R. Knijff

Pinksteren
Boekentafel
Cantate: BWV 51
‘Jauchzet Gott in allen Landen!’
door Ensemble Giardino Musicale

16 juni : Ds. S. de Vries/Schalkwijk
23 juni : Ds. R.J. van Zwieten
30 juni : Ds. A. van Nieuwpoort
COLLECTEOPBRENGSTEN 26 EN 30 MEI (HEMELVAARTSDAG) 2019

26/5
30/5
26 en 30/5

Sociale benadering dementie en Eredienst
Hospice Veerhuis in Amsterdam-Zuid
Offerblok

€ 354,35
€ 353,21
€
6,00

Agenda
Wo. 5 juni
Zo.

:

9 juni :

Meelezen

14.00 uur

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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