ORDE VAN DIENST

zondag 12 mei 2019

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van Dienst: Corine Waaning

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Andante (uit: Vierde Triosonate BWV 528)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 66: 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 66: 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 66: 6
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: Gezang 868

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

Eerste Schriftlezing: Numeri 27: 12 - 23 (Naardense Bijbel)
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14

15
16
17

Dan zegt de Ene tot Mozes:
klim op naar de Berg der Overstekers hier,en zie het land aan
dat ik de zonen en dochters van Israël
zal geven;
heb je het gezien,
verzameld zul je dan worden
bij je manschappen,
ook jij,zoals is verzameld Aäron, je broer;
zoals ge beiden in de woestijn Tsien,
bij de rebellie van de samenkomst,
gerebelleerd hebt tegen mijn mond
toen je mij voor hun ogen bij de wateren
heilig moest houden;
die heten nu: Mee Meriva Kadeesje,wateren van rebellie van heilighuis,
in de woestijn Tsien.
Dan spreekt Mozes
tot de Ene en zegt:
laat de Ene,
de God van de geestesadems over alle vlees,
een man aanstellen over de samenkomst
die voor hun aanschijn zal uittrekken
en voor hun aanschijn zal binnenkomen,die hen zal doen uittrekken
en zal doen binnenkomen
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18

19

20

21

22

23

zodat de samenkomst van de Ene
niet wordt
als schapen
die geen herder hebben!
De Ene zegt tot Mozes:
neem bij je: Jozua, de zoon van Noen,
een man in wie geestesadem is;
steun met je hand op hem;
opstellen zul je hem dan
voor het aanschijn van Elazar de priester
en voor het aanschijn
van heel de samenkomst;
en hem voor hun ogen
de geboden overdragen;
iets van jouw glans
zul je overgeven aan hem,met het doel dat ze zullen hóren,
heel de samenkomst der zonen en dochters van Israël;
voor het aanschijn van Elazar de priester
zal hij zich opstellen;
vragen zal die dan voor hem
naar de rechtspreuk van de oeriem
voor het aanschijn van de Ene:
op zijn mond zullen ze uittrekken
en op zijn mond zullen ze binnenkomen,
hij en het geheel van de zonen en dochters van Israël
met hem,
heel de samenkomst!
Mozes doet
zoals de Ene hem heeft geboden:
hij neemt Jozua
en stelt hem op voor het aanschijn
van Elazar de priester
en voor het aanschijn
van heel de samenkomst;
hij steunt met zijn handen op hem
en draagt hem de geboden over,zoals de Ene heeft gesproken
door de hand van Mozes.

Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 2, 4 en 5

4

Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 22 - 30 (Naardense Bijbel)
22
23
24
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27
28

29

30

Dán geschieden de Vernieuwingsfeesten
in Jeruzalem,
het is winter geweest.
Jezus heeft heen en weer gewandeld
in het heiligdom
in de zuilengang van Salomo.
Dan omringen de Judeeërs hem,ze hebben tot hem gezegd:
tot wanneer laat u onze ziel bungelen?als ú de Gezalfde bent,
zeg het ons ronduit!
Jezus antwoordt hun:
dat héb ik u gezegd
en gij gelooft het niet!de werken die ík doe
in de naam van mijn Vader,
die getuigen over mij;
echter, gíj gelooft niet
omdat ge niet
(uit de kudde van) mijn schapen zijt;
mijn schapen horen naar mijn stem;
ík ken hen en zij volgen mij,en ík geef hun eeuwig leven:
ze zullen tot in der eeuwigheid niet
verloren lopen
en niet zal iemand ze
uit mijn hand roven;
mijn Vader – wat hij mij heeft gegeven
is groter dan alles,
en niemand is bij machte
uit de hand van de Vader te roven;
ik en de Vader zijn één!

5

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 653: 1, 6 en 7

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Wijkdiaconie en Pastoraat
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368f
Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 654: 1, 2, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Praeludium und Fuge c moll
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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.

10.00 uur

2 juni : Ds. E.J. de Wijer

Schrift en Tafel

9 juni : Ds. E.J. de Wijer

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

COLLECTEOPBRENGSTEN 5 MEI 2019

Opbouwwerk Amsterdam Nrd. en Zd. en Onderhoud orgel € 189,45
Offerblok
€
5,00
Agenda
Di.

14 mei : Thomas Open Lunchconcert
Joanna Rotberg, piano

Wo. 15 mei : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee
Zo. 19 mei :

12.30 uur

15.00 uur

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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