ORDE VAN DIENST

zondag 11 augustus 2019
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer

Gezamenlijke Dienst van de Oranjekerk,
Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
in de Thomaskerk

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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘An Wasserflüssen Babylon’
à 2 claviers et pédale - BWV 653
uit: Leipziger Choräle, 1744 - 48
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 92: 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 92: 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: Psalm 92: 7
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 867

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

Schriftlezing: Richteren 11: 1 - 3 en 28 - 40
(uit: ‘Vertaling om voor te Lezen’)
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Jefta de Gileadiet
die was een krachtige held.
Hij nu was een zoon van een hoerevrouw,
verwekt had Gilead deze Jefta.
Gileads vrouw baarde hem zonen.
De zonen van die vrouw werden groot
en verdreven Jefta.
Ze zeiden tot hem:
Je zult geen erfdeel hebben in het huis van onze vader,
want de zoon van een andere vrouw ben jij.
Jefta vluchtte voor zijn broeders
en vestigde zich in het land Tov.
Om Jefta schaarden zich leeghoofden
en ze trokken er met hem op uit.
Maar de koning van de zonen van Ammon hoorde niet
naar de woorden van Jefta die hij hem liet zenden.
Toen kwam over Jefta de geest van de HEER;
hij trok door Gilead en door Manasse,
hij trok door Mitspa in Gilead,
en van Mitspa in Gilead trok hij voort naar de zonen
van Ammon.
Toen legde Jefta tegenover de HEER een gelofte af.
Hij zei:
Als gij de zonen van Ammon geeft, ja geeft in mijn hand,
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32
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37

38

zal het zo zijn:
het uitgaande dat uitgaat uit de deuren van mijn huis,
mij tegemoet,
als ik in vrede terugkeer van de zonen van Ammon dat zal zijn voor de HEER,
als brandoffer zal ik het laten opgaan.
En Jefta trok voort naar de zonen van Ammon
om tegen hen te strijden.
En de HEER gaf hen in zijn hand.
Hij versloeg hen van Aroër tot waar je bij Minniet komt,
twintig steden,
en tot Avel Keramim,
een zeer grote slag.
De zonen van Ammon werden vernederd
voor het aangezicht van de zonen van Israël.
Jefta kwam naar Mitspa, naar zijn huis.
En zie, zijn dochter gaat uit hem tegemoet
met trommels, in reidansen.
Enig kind was zij,
buiten haar had hij zoon nog dochter.
Het geschiedde toen hij haar zag,
dat hij zijn kleren scheurde
en zei:
Ach, mijn dochter,
geveld, neergeveld heb je me,
jij, je bent mij tot doem.
Ik, ik heb mijn mond opengedaan tegenover de HEER,
ik kan niet terug!
Ze zei tot hem:
Mijn vader,
je hebt je mond opengedaan tegenover de HEER.
Doe aan mij naar wat uit je mond is uitgegaan,
nu de HEER dit voor jou gedaan heeft:
wraakoefening aan je vijanden, de zonen van Ammon!
En ze zei tot haar vader:
Dit moge aan mij gedaan worden:
laat af van mij, twee maanden,
ik wil heengaan en in de bergen afdalen,
ik wil mijn maagdenstaat bewenen,
ik en mijn gezellinnen.
Hij zei: Ga.
Hij zond haar heen, twee maanden.
Zo ging zij met haar gezellinnen
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en ze beweende in de bergen haar maagdenstaat.
En het geschiedde aan het eind van die twee maanden,
dat ze terugkeerde naar haar vader.
Hij deed aan haar naar de gelofte die hij had afgelegd.
En zij, ze had geen man bekend.
Zo werd het een inzetting in Israël:
van jaardag tot jaardag
gaan de dochters van Israël beurtzangen houden
voor de dochter van Jefta de Gileadiet,
vier dagen in het jaar.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 2 en 3

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 803: 4, 5 en 6

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in actie Werelddiaconaat en Eredienst
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
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Orgelspel: Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) Allegretto
uit: Sonate IV B dur uit: Sechs Sonaten für die Orgel - opus 65 (1844 VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368g

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 747: 1, 4 en 6
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga Es dur - BWV 552
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

18 aug. : Ds. Wielie Elhorst
10.00 uur
Gezamenlijke Zomerdienst in de Oranjekerk,
2e Van der Helststraat 1-3. De Thomaskerk is gesloten.
25 aug. : Ds. E.J. de Wijer
1 sept. : Ds. E.J. de Wijer
8 sept. : Ds. R.J. van Zwieten
COLLECTEOPBRENGSTEN 21 JULI 2019

Koopvaardijpastoraat en Toerusting en vorming
De Sociale Kruidenier
Offerblok

€ 378,85
€ 336,95
€ 9.05

Agenda
Wo. 21 aug. : Meelezen

14.00 uur

ThomasThee

15.00 uur

Van 14 juli t/m 18 augustus is er geen Kleine Thomas en geen Baby
Thomas in verband met de zomervakantie.
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). In augustus is de
Stiltekapel gesloten.
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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