ORDE VAN DIENST

zondag 8 september 2019
Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Corine Waaning

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

Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Ciaconna e moll BuxWV 160
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
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 315
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 37: 1 - 8
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Jakob woonde in het land van zijn vaders vreemdelingschap, in
het land Kanaän.
Dit zijn de verwekkingen van Jakob:
Jozef, zeventien jaar oud
was bij zijn broeders het kleinvee aan het weiden;
hij was als jongen bij de zonen van Bilha en de zonen van
Zilpa,
de vrouwen van zijn vader.
En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan hun vader
over.
Israël had Jozef lief boven al zijn zonen
want een zoon van de ouderdom was hij voor hem;
en hij maakte voor hem een bonte lijfrok.
Toen zijn broeders zagen dat hun vader hém liefhad boven al
zijn broeders haatten zij hem
en konden zij niet met hem spreken in vrede.
En Jozef droomde een droom
en berichtte het zijn broeders.
Daarom haatten zij hem nog meer.
Hij zei tot hen:
Hoor toch deze droom die ik heb gedroomd:
Zie:
wij zijn schoven aan het binden midden op het veld
en zie, daar staat mijn schoof op, en blijft staan,
en zie, jullie schoven komen rondom
en buigen zich voor mijn schoof neer.
Zijn broeders zeiden tot hem:
Wil jij koning zijn, koning over ons?
wil jij heersen, heersen over ons?
En zij haatten hem nog weer meer
om zijn dromen en om zijn woorden.
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Gemeente zingt: Gezang 803: 1 en 2
Tweede Schriftlezing: Genesis 37: 9 - 18
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En hij droomde nog een droom, een andere
en vertelde die aan zijn broeders.
Hij zei:
Zie, ik heb nog een droom gedroomd:
en zie, de zon en de maan en de elf sterren buigen zich voor
mij neer.
Toen hij het vertelde aan zijn vader en aan zijn broeders
bestrafte zijn vader hem en zei tot hem:
Wat is dat voor droom die jij hebt gedroomd?
Moeten wij komen, ik, je moeder en je broeders
komen om ons voor jou neer te buigen ter aarde?
Zij benijdden hem, zijn broeders
maar zijn vader bewaarde dit woord.
En zijn broeders gingen heen
om het kleinvee van hun vader te weiden in Sichem.
En Israël zei tot Jozef:
Zijn jouw broeders niet in Sichem aan het weiden?
Vooruit, ik wil jou tot hen zenden.
Hij zei tot hem:
Hier ben ik!
En hij zei tot hem:
Ga nu,
en zie naar de vrede van uw broeders
en naar de vrede van het kleinvee
en breng mij een woord weerom.
En hij zond hem uit het dal van Hebron,
en hij kwam te Sichem.
En een man vond hem,
want zie: hij was ronddwalende op het veld.
Die man vroeg hem:
Wat zoek jij?
Hij zei:
Mijn broeders zoek ik,
bericht mij toch waar zij weiden.
De man zei:
Ze zijn van hier opgebroken.
Want ik hoorde hen zeggen:
Laat ons naar Dotan gaan.
En Jozef ging achter zijn broeders aan
en hij vond hen te Dotan.
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En zij zagen hem van verre
en voordat hij hun naderbij kwam,
bekonkelden zij over hem dat ze hem zouden doden.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 803: 3 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Langste eettafel - week tegen de eenzaamheid en (landelijk)
jeugdwerk Prot. Kerk
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Adagio BWV 564
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368g

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Toccata F dur
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OPROEP AAN DE ZEVEN GEMEENTEN VAN AMSTERDAM ZUID
Op zondag 29 september vindt de oecumenische viering in de
Thomaskerk plaats. Ter gelegenheid hiervan zal er een
gelegenheidscantorij zijn om de viering muzikaal te omlijsten en te
ondersteunen. Zangers kunnen zich opgeven per e-mail
(harmentrimp@hotmail.com) of per telefoon (06-41705850). Graag
bij de opgave vermelden welke partij u zingt.
Op de volgende data zal er worden gerepeteerd in de Thomaskerk:
dinsdag 24 september 19.30-20.45 uur en zondag 29 september
9.15-10.00 uur.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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
6 okt.

Oecumenische
dienst in de
Thomaskerk
Schrift en Tafel

: Ds. A. van Ligten

COLLECTEOPBRENGSTEN 1 SEPTEMBER 2019

Mission House en Eredienst
Offerblok

€ 358,35
€ 20,05

Agenda
Di.

10 sept. : Thomas Open Lunchconcert
Mattias Spee, piano

12.30 uur

Wo. 11 sept. : Meelezen

14.00 uur

Do. 12 sept. : Thomas Boek
Besproken zal worden het boek:
‘Middaguur’ van Dörte Hanssen

20.00 uur

Zo. 15 sept. : 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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