ORDE VAN DIENST

zondag 22 september 2019
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Diaken van dienst: Heleen Struijs

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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Von Gott will ich nicht lassen’ il canto fermo nel pedale - BWV 658
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 121: 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 121: 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 121: 4
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 302: 1, 2 en 4
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriflezing: I Samuël 19: 9 - 17 (Naardense Bijbel)
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Maar een boze geest van de Ene
komt tot Saul
terwijl hij in zijn huis neerzit
met zijn lans in zijn hand,en David met zijn hand tokkelt.
Saul zoekt ernaar met zijn lans
David aan de wand te slaan,
maar hij weet Sauls aanschijn te ontwijken
en die slaat slechts de lans in de wand;
vluchtend ontsnapt David in die nacht.
Dan zendt Saul boden
naar Davids huis om hem te bewaken
en in de ochtend te doden;
maar dat meldt aan David
zijn vrouw Michal; zij zegt:
als jij je ziel niet laat ontsnappen vannacht
ben je morgen al gedood!
Michal laat David naar beneden
door het venster;
hij gaat heen,
maakt zich uit de voeten en ontsnapt.
Michal neemt de terafiem
en legt die op het bed,nadat ze het net van geitenharen
aan zijn hoofdeinde heeft gelegd;
dan bedekt ze hem met het gewaad.
Als Saul boden zendt
om David mee te nemen,zegt zij: hij is ziek!
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Maar weer zendt Saul de boden uit,
om David zelf te zien; hij zegt:
brengt hem met bed en al naar mij omhoog!om hem te doden.
De boden komen binnen,
en ziedaar de terafiem op het bed,met aan zijn hoofdeinde
het net van geitenharen.
Saul zegt tot Michal:
waarom heb je me zó bedot!,
mijn vijand losgelaten
zodat hij kon ontsnappen!
Michal zegt tot Saul:
híj was het die tegen mij zei: laat me los!waarom zou ik je doden?

Gemeente zingt: Psalm 55: 1, 2, 4 en 5
Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 10 - 17 (Naardense Bijbel)
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wie betrouwbaar is in het kleinste
is ook in het vele betrouwbaar,
en wie in het kleinste onrechtvaardig is
is ook in het vele onrechtvaardig;
welnu,
als ge inzake de ongerechte mammon
niet betrouwbaar blijkt, wie zal u dan
het waarachtige toevertrouwen?en als ge in dat van een ander
niet betrouwbaar blijkt,
wie zal u dan het onze geven?niet één huisknecht is bij machte
twéé heren te dienen:
want of de ene zal hij haten
en de andere liefhebben,
of de ene aanhangen en de andere verachten:
ge zijt niet bij machte God te dienen
én Mammon!
Maar aangehoord hebben de Farizeeërs
al deze dingen
en, belust op geld als ze waren,
hebben ze de neus voor hem opgehaald.
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Dan zegt hij tot hen:
ú bent bezig uzelf te rechtvaardigen
voor het aanschijn van de mensen,
maar God kent uw harten;
omdat wat hoog staat bij de mensen
een gruwel is voor het aanschijn van God!de Wet en de profeten?tot aan Johannes!sindsdien wordt
het koninkrijk van God aangekondigd
en doet ieder het geweld aan;
maar gemakkelijker is het
dat hemel en aarde voorbijgaan
dan dat van de Wet één haaltje vervalt:

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 864: 1, 2 en 5

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Stap Verder en
Vredeswerk
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Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Air uit orkestsuite nr. 3 - BWV 1068
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368j

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga g moll - BWV 542
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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.

7

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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/Sneek

13 okt.

: Ds. C. van den Broeke/Kampen

20 okt.

: Ds. E.J. de Wijer

Boekentafel

COLLECTEOPBRENGSTEN 15 SEPTEMBER 2019

Wijkdiaconie en Missionair Werk & Kerkgroei
Offerblok

€ 261,00
€ 15,00

Agenda
Di. 24 sept. : Thomas Open Lunchconcert
12.30 uur
Calebur & Baena
Lisette Calebur, viool; Victor Baena, orgel
Repetitie gelegenheidscantorij

19.30 uur

Wo. 25 sept. : Geen Meelezen
Bijbeltafel David
Vr.

27 sept. : ThomasFilm

20.00 uur
19.00 uur *)

‘Werk ohne Autor’ (2018) regie: Florian Henckel von Donnersmarck
Zo. 29 sept. : Kleine Thomas en Baby Thomas
*) Aanvang 19.00 uur in verband met de speelduur van de film
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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