ORDE VAN DIENST

zondag 1 september 2019
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Kees den Blanken
Diaken van dienst: Heleen Struijs

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) ‘Dies sind die heilgen zehen Gebot’ - BWV 678
à 2 Cav. et Ped. Canto fermo in Canone
uit: Dritter Teil der Klavierübung 1739
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 139: 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 139: 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 139: 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 304

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

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17 - 22 (Naardense Bijbel)
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Buig niet
het recht van een zwerver-te-gast,
van een wees;
leg geen beslag
op het gewaad van een weduwe.
Gedenken zul je
dat je dienstknecht bent geweest in Egypte,
en de Ene, je God,
je daaruit heeft losgekocht;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!
Wanneer je op het veld
je maaioogst aan het maaien bent
en je hebt op het veld een garf vergeten,
keer dan niet terug om die mee te nemen,voor de zwerver-te-gast,
voor de wees en de weduwe zal die wezen;
opdat de Ene, je God, je zal zegenen
in alle doen van je hand.
Wanneer je je olijfboom afklopt
moet je niet achteraf gaan schudden:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.
Wanneer je je wijngaard kaal snijdt,
zul je die niet achteraf overdoen:
voor de zwerver-te-gast, voor de wees
en de weduwe zal hij wezen.
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Gedenken zul je
dat je dienstknecht bent geweest
in het land van Egypte;
dáárom
gebied ik je te doen
dit woord!

Gemeente zingt: Psalm 113
Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1 en 7 - 14 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
als hij komt in het huis
van zomaar een van de oversten der Farizeeërs,
op sabbat, om het brood te eten,
dat zij hem zijn gaan beloeren.
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Maar hij heeft tot de geroepenen
een zinnebeeld gezegd,
opmerkend
hoe zij de voorste aanligplaatsen verkozen,
zeggend tot hen:
wanneer je door zomaar iemand
naar een bruiloft wordt geroepen,
ga dan niet neerliggen
op de voorste aanligplaatsen,opdat er niet één voornamer dan jij
door hem is geroepen,
en bij zijn komst hij die ook jou riep
tot jou zal zeggen
geef een plaats aan hém!,
en jij dán eraan moet beginnen
in schaamrood
de laatste plaats te bezetten!nee, wanneer je geroepen bent,
val dan, als je erheen gaat,
neer op de laatste plaats,
want dan zal hij die je geroepen heeft
wanneer hij aankomt tot jou zeggen:
vriend, wil opklimmen!- hogerop!dán zal er voor jou glorie zijn
voor het aanschijn van allen die
mét jou aanliggen,
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omdat al wie zichzelf verhoogt
zal worden vernederd
en wie zichzelf vernedert
zal worden verhoogd!
Maar hij heeft ook gezegd
tot wie hem had geroepen:
wanneer je een middagof avondmaaltijd aanricht,
vraag dan niet je vrienden, broers,
naastgeborenen en buren die rijk zijn,
opdat niet ook zij op hun beurt jou roepen
en aan jou een teruggave geschiedt;
nee, wanneer je een gastmaal aanricht,
roep dan armen, kreupelen,
lammen, blinden;
en zalig zul je zijn,
omdat zij niets hebben
om aan jou terug te geven:
het zal immers teruggegeven worden
in de opstanding der rechtvaardigen!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 990
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Mission House en
Eredienst
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368g

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 841
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Toccata C dur - BWV 564
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

8 sept. : Ds. R.J. van Zwieten
15 sept. : Ds. E.J. de Wijer

Startzondag - Gemeentelunch

22 sept. : Ds. E.J. de Wijer
29 sept. : Ds. A. van der Stoel (Lutherse kerk)
Ds. J. de Valk (Vrijburg)
Ds. E.J. de Wijer

Oecumenische
dienst in de
Thomaskerk

COLLECTEOPBRENGSTEN 25 AUGUSTUS 2019

Kruispost en Onderhoud kerkgebouw
Offerblok

€ 391,91
€ 24,00

Agenda
Wo. 4 sept. : Geen Meelezen

14.00 uur

ThomasThee
Zo

15.00 uur

8 sept. : 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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