ORDE VAN DIENST

zondag 30 augustus 2020

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Diaken van dienst: Heleen Struijs

luiden van de klok
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) ‘Wir glauben all' an einen Gott Vater’
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Psalm 139: 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 139: 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 139: 4
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart
Solisten zingen: Gezang 305
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Jeremia 7: 23 - 28 (Naardense Bijbel)
23

24

25

26

27

28

alleen dít woord heb ik hun geboden,
toen ik zei: hoort naar mijn stem,
wezen zal ik u tot God
en gij zult mij tot gemeente wezen;
wandelen zult ge
over heel de weg die ik u zal gebieden,
opdat het u goedgaat!maar ze hebben niet gehoord
en hun oor niet geneigd,
maar zijn voortgegaan in de raadslagen,
in de zelfverzekerdheid
van hun kwaadaardig hart;
ze werden tot rug
en niet tot aanschijn,
vanaf de dag
dat uw vaderen zijn weggetrokken
uit het land van Egypte
tot op deze dag;
ik zond tot u
al mijn dienaren de profeten,
vroeg op de dag zond ik ze;
maar ze hebben niet naar mij gehoord
en hun oor niet geneigd;
ze hebben hun nek verhard,
deden erger kwaad dan hun vaderen;
zul jij tot hen al deze woorden spreken
en horen ze niet naar jou,zul je tot hen roepen
en antwoorden ze je niet,
zeggen zul je dan tot hen:
dit is het heidenvolk van hen die
niet hebben willen horen
naar de stem van de Ene, hun God,
en geen terechtwijzing aannamen;
de trouw ging verloren,
weggesneden uit hun mond!
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Solisten zingen: Gezang 317
Tweede Schriftlezing: Matteüs 17: 14 - 20 (Naardense Bijbel)
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Als zij bij de schare aankomen
komt er een mens op hem af
die voor hem op de knieën valt
en zegt: heer, ontferm u over mijn zoon,
want hij is maanziek
en hij heeft het kwalijk;
want vaak valt hij in het vuur
en vaak in het water;
ik heb hem bij uw leerlingen gebracht
en die hebben hem niet kunnen genezen!
Maar ten antwoord zegt Jezus:
ongelovige en ontaarde generatie!tot wanneer zal ik bij u zijn,
tot wanneer het met u uithouden?!brengt hem hier, bij mij!
Als Jezus hem afstraft
gaat de demonie weg, uit hem vandaan,
en is de jongen genezen,vanaf dat eigen uur.
Dán
komen de leerlingen tot Jezus
-in afzonderingen zeggen:
waardoor zijn wíj niet bij machte geweest
om hem uit te werpen?
En hij zegt tot hen:
door dat ongeloof bij u!want het is amen, zeg ik u:
als ge een geloof hebt als een mosterdkorrel,
zult ge tot deze berg zeggen
‘loop van hier naar daar!’
en hij zal lopen,en niets zal voor u onmogelijk zijn;

VERKONDIGING
Solisten zingen: Gezang 1010
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium A dur - BWV 536
Inzameling van de gaven voor Christelijke Leefgemeenschappen
Amsterdam en Eredienst
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.

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

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 841
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1737) Praeludium und Fuge D dur - BuxWV 139
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Uitvoering Cantate: ‘Mein Herze
schwimmt in Blut’ - BWV 199,
m.m.v. Petra Stoute (sopraan)
en ensemble Giardino Musicale

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
19-07-2020 t/m 23-08-2020
23-08-2020 Stichting Derde Wereld Hulp

€ 961,00
€ 60,00

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.
.

6

