ORDE VAN DIENST

zondag 7 april 2019

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel: 673 81 71 www.thomaskerk.nl; e-mail: bureau@thomaskerk.nl

2

Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Félix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) Grave – Adagio uit Sonate nr. 2 c-moll
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 217: 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: Gezang 217: 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: Gezang 217: 5
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: Lied 16 uit “Tussentijds”: 1, 5 en 10
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Fragmenten uit: Jozua 1
1

2

3
4

5

6

7

En het geschiedde
na de dood van Mozes, de knecht van JHWH,
dat JHWH tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van
Mozes, zei:
Mozes, mijn knecht, is dood.
Nu dan, sta op, trek over de Jordaan hier,
jij en heel dit volk
naar het land dat ik geef aan hen,
aan de zonen van Israël.
Iedere plaats waarop jullie voetzool treden zal,
geef ik jullie, zoals ik gesproken heb tot Mozes.
Van de woestijn af en de Libanon ginds
tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat
heel het land van de Hethieten
tot aan de grote zee waar de zon ondergaat
zal jullie gebied zijn.
Niemand zal voor je aangezicht standhouden,
al de dagen van je leven;
Zoals ik met Mozes geweest ben,
zal ik met jou zijn.
Ik zal je niet begeven en je niet verlaten.
Wees sterk en krachtig,
want jij zult dit volk het land doen beërven
waarvan ik hun vaderen heb gezworen
om het hun te geven.
Alleen, wees sterk en krachtig
om te bewaren en te doen heel de Tora,
die Mozes mijn knecht je gebood.
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Wend je daarvan niet af
naar rechts of naar links,
opdat je zult slagen,
overal waar je gaat.
Het boek van deze Tora mag niet wijken uit jouw mond
maar overpeins het dag en nacht
opdat je het bewaart om te doen
naar al wat daarin geschreven is
want dan zal je je wegen doen lukken,
dan zul jij slagen.
Heb ik je niet geboden:
Wees sterk en krachtig
Wees niet benauwd, wees niet verschrikt,
want JHWH je God is met je,
overal waar jij gaat.
Toen gebood Jozua de leiders van het volk:
Trek midden door de legerplaats
en gebied het volk:
Bereid je proviand,
want na drie dagen zullen jullie de Jordaan hier
overtrekken
om er te komen en om te verwerven het land,
dat JHWH, opdat je het verwerft, aan jullie geeft.
Tot de Rubenieten en de Gadieten
en de halve stam van Manasse zei Jozua:

(..)
15

16
17

(..)
Mozes, de knecht van JHWH, heeft het aan jullie gegeven
aan de overzijde van de Jordaan
waar de zon opgaat.
En zij antwoorden Jozua:
Al wat jij ons geboden hebt, zullen wij doen
en overal waarheen jij ons zendt, zullen wij gaan;
Zoals wij in alles naar Mozes gehoord hebben,
zo zullen wij naar jou horen;
alleen, moge JHWH, jouw God, met je zijn
zoals hij met Mozes geweest is.

(..)
Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 4, 5 en 6

6

Tweede Schriftlezing: Fragmenten uit: Jozua 3
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Jozua stond ’s morgens vroeg op.
Ze braken op van Sittim
en kwamen bij de Jordaan,
hij en alle zonen van Israël,
en ze overnachtten daar voor ze overtrokken.
Het geschiedde na verloop van drie dagen:
de leiders trokken midden door het kamp
en geboden het volk:
Zodra je de ark van het verbond van JHWH, jullie god, ziet
en de levitische priesters die hem dragen,
breekt dan op van je plaats
en ga achter hem aan.
Alleen, laat er tussen u en hem een afstand zijn
naar de maat van tweeduizend el.
Kom niet dichterbij
om de weg te kennen die je gaan moet,
want langs die weg zijn jullie niet gisteren en eergisteren
voortgetrokken.
En Jozua zei tot het volk:
Heiligt je voor het wonder!
Want morgen zal JHWH in uw midden wonderen doen.
En Jozua zei tot de priesters:
Neem de ark van het verbond op
en trek over vóór het volk uit.
Ze namen de ark van het verbond op
en gingen vóór het volk uit.
JHWH zei tot Jozua:
Op deze dag zal ik beginnen je groot te maken
in de ogen van heel Israël
zodat zij weten dat, zoals ik met Mozes ben geweest,
ik ook met jou zal zijn.
Welnu, gebied de priesters die de ark van het verbond
dragen:
Als jullie komen aan de Jordaan,
sta dan stil aan de Jordaan.
Jozua zei tot de zonen van Israël:
Nader hierheen
en hoort de woorden van JHWH, uw god.
Zie, de ark van het verbond
van de heer van de ganse aarde
zal vóór jullie uit over de Jordaan trekken.
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Welnu, kies twaalf mannen uit de stammen van Israël
één man uit iedere stam.
Het zal geschieden
zodra de voetzolen van de priesters,
die de ark dragen van JHWH, de heer van de ganse aarde,
op het water van de Jordaan rusten,
dan zullen ze worden afgesneden,
de wateren van de Jordaan,
de wateren die van boven afvloeien,
en ze zullen stilstaan als één dam.
En het geschiedde,
terwijl het volk opbrak uit zijn tenten
om de Jordaan over te trekken
en de priesters, de dragers van de ark van het verbond,
vóór het aangezicht van het volk uit waren
en zodra de dragers van de ark bij de Jordaan kwamen
en de voeten van de priesters,
de dragers van de ark,
zich doopten aan de rand van de rivier
- de Jordaan is namelijk vol langs al zijn boorden
alle dagen van de oogst toen stonden ze stil,
de wateren die van boven afvloeien,
ze rezen op als één dam,
- zeer ver, bij Adam de stad die terzijde van de Zartan ligt (de wateren) die afvloeien naar de zee van de steppe, de
Zoutzee, eindigden,
ze werden afgesneden.
Maar het volk trok over tegenover Jericho.
De priesters stonden stil,
de dragers van de ark van het verbond van JHWH,
onbewegelijk op de zandbedding midden in de Jordaan,
en heel Israël trok over op de zandbedding,
totdat de natie in haar geheel het overtrekken van de Jordaan
beëindigd had.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 542

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Sociale Kruidenier Amsterdam Noord en Toerusting en vorming
Orgelspel: Max Reger (1873 - 1916) - “Seelenbräutigam”
uit: Choralvorspiele für Orgel opus 67 (1902)
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 723
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Concerto a-moll BWV 593
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Palmpasen

18 apr. :

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

28 apr. : Ds. E.J. de Wijer
5 mei :

Ds. I. Otten (Vleuten)

COLLECTEOPBRENGSTEN 31 MAART 2019

Wijkdiaconie en Missionair Werk & Kerkgroei
Offerblok

€ 355,85
€ 27,00

Agenda
Wo. 10 apr. : Meelezen

14.00 uur

Zo. 14 apr. : 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 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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