ORDE VAN DIENST

zondag 20 januari 2019

Voorganger: Ds. Mirjam Elbers
Organist: Anco Vahl
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Heleen Struijs
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 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: Gezang 280: 4 en 5
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 280: 6 en 7
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Psalm 8a
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Schriftlezing: Ester 1 : 1 - 9 (werkvertaling A. van Nieuwpoort)
1
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En het geschiedde in de dagen van Ahasveros
-hij is de Ahasveros die koning was van Indië tot Ethiopië
honderzevenentwintig gewesten.
In die dagen zat koning Ahasveros op zijn koninklijke troon
die in de burcht Susan was.
In het derde jaar van zijn koningschap
richtte hij een feestmaal aan
voor al zijn vorsten en dienaren
de machthebbers van Perzië en Medië
de vooraanstaanden en vorsten der gewesten
voor zijn aangezicht
om te laten zien
de geweldige rijkdom van zijn koninkrijk
en de eer en luister van zijn grootheid
vele dagen lang, honderdtachtig dagen.
Toen deze dagen waren vervuld
richtte de koning voor heel het volk
dat zich in de burcht van Susan bevond
van hoog tot laag
een feestmaal aan
zeven dagen
in de hof van de paleistuin van de koning.
Witlinnen doeken, fijn weefsel en blauw purper
vastgemaakt met koorden van linnen en roodpurper
aan zilveren ringen en witmarmeren zuilen
rustbedden van goud en zilver
op een mozaïekvloer van albast
witmarmer, paarlemoer en kleurig gesteente.
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Men gaf te drinken uit gouden bekers
en beker voor beker was verschillend
en koninklijke wijn was er overvloedig
naar de hand van de koning.
Het drinken ging volgens de wet: geen beperking.
Want zo had de koning bevolen
aan al de huismeesters:
om het ieder van man tot man naar de zin te maken.
Ook Wasti, de koningin, richtte een feestmaal aan
voor vrouwen in het koninklijk paleis
dat van koning Ahasveros was.

Gemeente zingt: Gezang 538: 1, 2 en 4
Vervolg Schriftlezing: Ester 1 : 10 - 22
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Op de zevende dag
toen het hart van de koning goed in de wijn was
beval hij aan de zeven hovelingen Mehuman, Bizzeta, Charbona
Bigta en Abagta
Zetar en Karkas
die voor het aangezicht van koning Ahasveros dienden
om te laten komen voor het aangezicht van de koning:
Wasti, de koningin
met de koninklijke diadeem
om haar schoonheid te laten zien
aan de volken en vorsten
want zij was goed om te zien.
Maar koningin Wasti weigerde om te komen
op het woord van de koning
dat in de hand was van de hovelingen.
De koning werd zeer verbolgen
zijn woede ontvlamde in hem.
De koning zei tot de wijzen die de tijden kennen
– want zo kwam een woord van de koning
voor allen die wet en recht kennen –
die hem nabij waren:
Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena, Memukan
de zeven vorsten van Perzië en Medië
die het aangezicht van de koning mochten zien,
die vooraan zitten in het koninkrijk:
‘Wat moet er volgens de wet gedaan worden met koningin
Wasti omdat zij niet gedaan heeft
naar het bevel van koning Ahasveros
dat was in de hand van de hovelingen?’
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Memukan zei voor het aangezicht van de koning en de vorsten:
‘Niet alleen tegenover de koning
heeft Wasti, de koningin, iets misdaan
maar tegenover alle vorsten en tegenover alle volken
die in alle gewesten van koning Ahasveros zijn.
Voorwaar, het woord van de koningin
zal uitgaan tot alle vrouwen.
Hun heren zullen geminacht worden in hun ogen
doordat zij zeggen:
“Koning Ahasveros beval
dat Wasti, de koningin,
voor zijn aangezicht moest komen
maar zij kwam niet.”
Vandaag nog
zullen de vorstinnen van Perzië en Medië
die het woord van de koningin horen
erover spreken tot alle vorsten van de koning
en dan is er al genoeg minachting en verbolgenheid.
Als het de koning goeddunkt:
laat er een koninklijk woord uitgaan
van voor zijn aangezicht
en het wordt geschreven in de wetten van Medië en Perzië
zodat het niet zal worden overtreden
dat Wasti niet zal komen
voor het aangezicht van koning Ahasveros
en haar koningschap geve de koning
aan een naaste van haar
beter dan zij.
Als men de veroordeling van de koning hoort
die hij zal uitvaardigen in heel zijn koninkrijk
– voorwaar die is groot –
zullen alle vrouwen eer geven aan hun heren
van hoog tot laag.’
Dit woord was goed
in de ogen van de koning en de vorsten.
De koning deed naar het woord van Memukan.
Hij zond brieven naar alle gewesten van de koning
van gewest tot gewest in zijn schrift
en van volk tot volk in zijn taal
dat elke man heerser zal zijn in zijn huis
en dat hij spreken zal in de taal van zijn volk.

Gemeente zingt: Gezang 339a
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VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 1001

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- “Open Meals with Refugees” en Oecumene
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 362
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel

Inzameling producten voor de Sociale Kruidenier op 3 februari 2019

Dit jaar hebben wij als diaconaal doel de Sociale Kruidenier. Naast
dat we hier maandelijks extra voor collecteren houden wij in de
Thomaskerk op 3 februari een inzamelingsactie van non-food en lang
houdbare producten.
De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor
Amsterdammers met een krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier
kunnen klanten van de Voedselbank Amster-dam non-food en lang
houdbare producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op
hun voedselpakket. Er is behoefte aan wasmiddel en afwasmiddel,
deodorant/douchegel/shampoo, maandverband, luiers maat 4/5/6
en babydoekjes en zonnebloem- of olijfolie.
Doet u ook mee?
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

27 jan. : Ds. E.J. de Wijer
3 feb. : Ds. E.J. de Wijer
10 feb. : Mw. A. Knol
17 feb. : Ds. E.J. de Wijer
COLLECTEOPBRENGSTEN 6 JANUARI 2019

Social Start en Onderhoud kerkgebouw
Offerblok

€ 316,45
€
2,00

Agenda
Di. 22 jan. : Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
Het Genesis Ensemble
Deniz Ispir, viool; Laurène Baron, viool;
Julien Praud, altviool; Alkistis Missouli, altviool;
Xenia Watson, cello; Pierre-Antoine Blanc, contrabas
Wo. 23 jan. : Meelezen

14.00 uur

Thomas Thee

15.00 uur

Bijbeltafel Ester

20.00 uur

Vr. 25 jan. : ThomasFilm:
“Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri” (2017),
regie: Oscarwinnaar Martin McDonagh

19.30 uur

Zo. 27 jan. : 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
z.s.m. contact met u op.
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