Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam

26 juli 2020
Aanvang 10.30 uur

Liturgie voor de Zomerdienst van de Willem de Zwijgerkerk,
Oranjekerk en Thomaskerk, in de Thomaskerk
In deze dienst neemt Hanna van Dorssen afscheid als pastor
van de Willem de Zwijgerkerk

Aan deze dienst werken mee:
Voorganger: drs. Hanna van Dorssen
Organist: Jo van Beusekom
Ouderling: Jan Gaasterland
Diaken: Dirk de Gier
Lector: Ina Feitsma
Solisten: Hilde van Caspel, Corrie de Gier-de Vries,
Ineke Weinreich en Gertjan de Vries

VOORBEREIDING
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706) - Magnificat

Welkom
Gemeente gaat staan
Aanvangslied, solisten zingen: Psalm 84: 1

Voorbereiding in stilte
Bemoediging:
V:

Onze hulp is in de Naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed:
V.

Hoor ons aan, Eeuwige God,
hoor naar ons bidden
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw,
geef ons Uw genade
Breng ons in het reine met U en met elkaar,
zegen ons met Uw vrede en laat lichten Uw aangezicht
Amen
Gemeente gaat zitten

Solisten zingen: Psalm 84: 2
Gebed om ontferming - kyrie:
Solisten zingen: 'Heer, ontferm U'
Glorialied, solisten zingen: Psalm 84: 3
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Rond het Woord
Inleiding
Solisten zingen: Psalm 84: 6
1e Schriftlezing: I Koningen 6: 1 - 13
Vertaling: Jan van Opbergen (1930-2003)
En het geschiedde, vierhonderd en tachtig jaar na de uittocht
van de kinderen Israëls uit het land Egypte,
in het vierde jaar van Salomo’s koningschap over Israël,
in de glansmaand – dat is de tweede maand -,
toen bouwde Salomo een huis voor de Eeuwige.
En het huis dat koning Salomo voor Hem bouwde, was zestig el lang, twintig el breed en dertig el hoog.
De hal, gelegen voor het middengedeelte van het huis, was twintig el
lang,
even lang als het huis breed was, en stak tien el voor het huis uit.
Salomo maakte voor het huis vensters met kijkgaten en luiken.
En rondom de muur van het huis
bouwde hij over de gehele omtrek een galerij,
waarvan hij ruimtes liet afscheiden.
De onderste verdieping van de galerij was vijf el breed,
de middelste zes el
en de bovenste zeven el;
men had het huis aan de buitenkant laten inspringen
zodat er geen steunpunten hoefden te zijn
in de muren van het huis.
Bij het bouwen werd gebruik gemaakt van stenen
die in de groeve afgewerkt waren:
geen hamer of houweel, geen enkel ijzeren werktuig
werd bij de bouw van het huis gehoord.
De toegang tot de onderste verdieping
bevond zich in de rechtervleugel van het huis;
een wenteltrap leidde naar de middelste verdieping
en van de middelste verdieping naar de bovenste.
Zo bouwde Salomo het huis.
Toen hij daarmee gereed was, bouwde hij een dak op het huis.
Hij liet een plafond maken van balken en binten van cederhout.
Toen kwam het woord van de Eeuwige tot Salomo, aldus:
‘Dit huis dat gij aan het bouwen zijt, als gij u richt naar Mijn wetten,
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Mijn voorschriften ten uitvoer brengt,
al Mijn geboden bewaart en daarin wandelt,
dan zal Ik overeind houden Mijn woord aan u,
dat Ik gesproken heb tot David uw vader,
dan zal Ik wonen te midden van de kinderen Israëls
en Mijn volk Israël niet verlaten.
Orgelspel: Improvisatie
2e Schriftlezing: I Korintiërs 14: 26 en 12: 12 - 18
Vertaling: Jan van Opbergen (1930-2003)
Wat is de gang van zaken, broeders en zusters?
Telkens als jullie samenkomen,
in het huis van de gemeente
heeft iedereen een bijdrage:
een lied of een wijze les, een openbaring,
woorden uit een vreemde taal of een uitleg daarvan.
Als alles maar zo gebeurt dat de mensen
die bij elkaar komen,
er wat aan hebben en ermee gediend zijn.
Net zoals het menselijk lichaam één is
en tegelijk vele ledematen heeft,
maar al die leden van het lichaam
toch één lichaam vormen,
zo is het ook met mensen,
die samenkomen in de naam van Christus.
Eén en dezelfde Geest heeft hen bijeen gewaaid,
mensen van ver en dichtbij,
van allerlei soort,
met allerhande motieven,
met velerlei verlangens
en met zoveel verschillende talenten.
Een huis vol.
Al die verschillende mensen doen mee,
met hun eigen bijdrage.
Zo ver en goed als ze kunnen
of nu al willen, of durven.
Wie zo samenkomt, wordt geroepen
om deel te hebben èn deel te geven,
om een kleine kring te vormen,
omwille van de grote
en te werken aan een beter samenzijn.
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Solisten zingen: Lied 276 ‘Zomaar een dak’

OVERWEGING
Solisten zingen: Lied 568a: ‘Ubi caritas, Deus ibi est’ (driemaal)

Gebeden en Gaven
dankgebed en voorbeden,
stil gebed,
Onze Vader
Mededelingen
1e collecte: Straatpastoraat
Mensen die bekend zijn met het leven op straat kunnen terecht bij
het Straatpastoraat. Het is een plek waar mensen hun verhaal kwijt
kunnen, waar zij leren hoe hun verhaal te vertellen en waar anderen
in de samenleving hun verhalen horen. De Straatpastor organiseert
voor deze mensen momenten van menselijk contact, bezinning en
gesprek. Dat gebeurt door bezoek- en groepsactiviteiten, zoals:
meditatie, gespreksgroep, koor en theater. De activiteiten worden
medemogelijk gemaakt door deze collecte.
2e collecte: Pastoraat
Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn.
Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente en in
specifieke vormen van pastoraat. Ethische vragen over wetenschap,
grenzen van de techniek, werk, begin en einde van het leven krijgen
hier een plaats.
Thomaskerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk,
o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de verdeling naar de
genoemde doelen.
U kunt ook geven via Givt.
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Willem de Zwijgerkerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr.
NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
inz. Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam, o.v.v. Collecte 26 juli.
Oranjekerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr.
NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v.
‘Oranjekerkgemeente collecte 26 juli’.
Orgelspel: Improvisatie
Slotlied (staande), solisten zingen: Lied 423 ‘Nu wij uiteengaan’

ZEGEN
Orgelspel: Johann Sebastian Bach ((1685-1750) ‘Valet will ich dir geben’ - BWV 736
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
2 aug.: Ds. E.J. de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
De Thomaskerk is gesloten.
9 aug.: Ds. A. van Berge
10.00 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
De Thomaskerk is gesloten.
16 aug.: Ds. W. Elhorst
10.00 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
Dit is de laatste gezamenlijke zomerdienst
De Thomaskerk is gesloten.
23 aug.: Drs. A. van Heusden - Thomaskerk

10.30 uur

30 aug.: Ds. E.J. de Wijer

- Thomaskerk

10.30 uur

6 sep.: Ds. E.J. de Wijer

- Thomaskerk

10.30 uur

N.B.
Alle kerkdiensten zijn online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl,
maar kunnen ook fysiek worden bijgewoond.
Thomaskerk
Van 12 juli t/m 16 augustus is er geen Kleine Thomas en geen Baby
Thomas in verband met de zomervakantie.
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