ORDE VAN DIENST

zondag 23 augustus 2020

Voorganger: Drs. Alex van Heusden
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Diaken van dienst: Heleen Struijs
Lector: Jacqueline van der Neut

Samen met onze zustergemeente van de
Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam

luiden van de klok
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Trio G dur - BWV 1027a
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Psalm 138: 1 en 2
Bemoediging
V:

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:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 138: 3
V:

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 138: 4
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Solisten zingen: Gezang 602
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Voorlezing uit het boek In den beginne
Genesis 1:11-12.20-22.26-27
God sprak:
Laat nu het land ontkiemen
in veldgewassen zaad zaaiend,
in bomen die vruchten maken naar hun aard,
vruchten zaad zaaiend over het land.
En zo geschiedde.
Het land bracht veldgewassen voort
die, naar hun aard, hun zaden zaaiden,
en bomen die hun vruchten maakten vol zaad, elk naar zijn aard.
God zag het was goed.
God sprak:
Laat het water nu woelen van levende wezens,
en laten er vogels vliegen over de aarde langs het
hemelgewelf.
God schiep de grote zeegedrochten
en alle krinkelende levende wezens, naar hun aard
waarvan het water wemelt,
en alle gevleugelde vogels, naar hun aard.
God zag het was goed.
God zegende hen en sprak:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult het water van de zeeën;
en laten er steeds meer vogels komen op aarde.
God sprak:
Nu laat ons mensen maken naar ons beeld, die op ons gelijken,
om te bestieren de vissen van de zee en de vogels van de
hemel,
de tamme dieren en heel de aarde,
en al het kuipende op het land.
En God schiep de mens naar zijn beeld,
beeld van God schiep hij hem,
mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen.
God zegende hen en sprak tot hen:
Weest vruchtbaar en wordt talrijk,
vervult de aarde en weest machtig over haar,
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bestiert de vissen van de zee en de vogels van de hemel,
al het levende dat over het land kruipt.
Solisten zingen: Gezang 807

VERKONDIGING
overweldigd door ons
vermogen om vast te houden
op deze kneedbare aardmantel
kan ik niet niet-jij zijn
jij niet iemand zijn
wij niet nergens zijn
het ongehoorde behorende woord
niet niet-gezegd worden door ons
mijn hart hapert - gewichtlozer dan tevoren
maar overbrugbaar
daar waar ik anders ben dan jij
begin ik het is waar
maar daar waar ik jou ben
jou geworden ben zing ik buiten mezelf
lichte polsslagen kwikzilverzingend
iets voorbij de hele mensheid gekaatst
Antjie Krog
Solisten zingen: Gezang 601

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven voor:
- Stichting Not for Sale en Onderhoud kerkgebouw
- Stichting Derde Wereld Hulp (zie de Nieuwsbrief in uw orde van
dienst en op de website)
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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.

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 23 augustus.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 655
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) Fuga C dur
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

30 aug.: Ds. E.J. de Wijer
6 sep.: Ds. E.J. de Wijer
13 sep.: Ds. E.J. de Wijer
20 sep.: Ds. R.J. van Zwieten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN

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.
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
.
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