ORDE VAN DIENST

zondag 8 november 2020

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Jan Piek
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

luiden van de klok

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@thomaskerk.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘An Wasserflüssen Babylon’ - BWV 653
Woord van welkom
Gemeente gaat staan
Solisten: Aanvangslied: Psalm 85: 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 85: 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 85: 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: Psalm 150a
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Nehemia 13: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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Te dien dage
werd uit de boekrol van Mozes gelezen
voor de oren van de gemeente,en is daarin geschreven gevonden
dat geen Amoniet en Moabiet
in de vergadering van God
mag komen
tot in eeuwigheid,
omdat zij de zonen en dochters van Israël
niet hebben bijgestaan
met brood en met water,en men tegen hem Bileam
heeft gehuurd
om hem te vervloeken;
toen veranderde
onze God de vervloeking in zegening.
En het geschiedt
zodra zij het onderricht horen,dat zij al wat van gemengde komaf is
uit Israël afscheiden.
Enige tijd hiervóór
heeft priester Eljasjiev
die is gegeven over de kamers
van het huis van onze God,als nabije verwant van Tovia
voor hem een grote kamer klaargemaakt,
waar ze voorheen plaats gaven aan
de broodgift,
de witte wierook en de spullen,
het tiende van koren, most en persolie,het gebodene voor de Levieten,
de zangers en de poortwachters,en de heffing daaruit voor de priesters.
Tijdens dit alles
was ik niet in Jeruzalem,want
in het tweeëndertigste jaar van
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Babels koning Artachsjast
moest ik bij de koning komen,
en toen ik na verloop van dagen
verlof vroeg van de koning
en ik in Jeruzalem aankwam,bemerkte ik pas het kwaad
dat Eljasjiev had gedaan voor Tovia
door voor hem een kamer klaar te maken
in de voorhoven van het huis van God.
Ik werd heel kwaad op hem,en smeet alle spullen
van Tovia’s huis naar buiten,
de kamer uit.
Ik zei
dat ze de kamers moesten reinigen,en liet er terugkeren
de spullen van het huis van God,
de broodgift en de witte wierook.
Ik kom te weten
dat de delen voor de Levieten
niet zijn uitgegeven,
en dat ze daarom de wijk nemen,
ieder naar zijn veld, de Levieten
en de zangers die hun werk doen.
Ik verwijt dat de bestuurders
en zeg:
waarom is het huis van God
alleengelaten?
Ik vergader hen
en zorg dat ze weer staan
op hun standplaatsen.
Allen van Juda
zijn gekomen met een tiende
van het koren, de most en de olie
voor de schatkamers.
Dan gebied ik over de schatkamers
Sjelemja de priester,
Tsadok de schriftgeleerde
en van de Levieten Pedaja,
en aan hun hand
Chanan, zoon van Zakoer
zoon van Matanja;
want zij werden betrouwbaar geacht
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en aan hen was het
om uit te delen aan hun broeders.
Gedenk mij, mijn God, hierom,en wis mijn vriendschap niet weg
die ik heb bewezen
aan het huis van mijn God
en aan wie erover waken!

Solisten zingen: Gezang 490: 1, 2, 3 en 4
(Liedboek voor de Kerken 1973)
Vervolg Schriftlezing: Nehemia 13: 15 - 31 (Naardense Bijbel)
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In die dagen
zag ik mensen in Juda wijnpersen treden
op de sabbat
en graanschelven bijeenbrengen en laden
op de ezels,
ook wijn, druiven, vijgen
en allerlei draaglast,
en die Jeruzalem binnenbrengen
op de sabbatdag,en ik was er getuige van
dat zij op die dag voedsel verkochten.
Ook de Tsorieten
die zich daar hadden neergezet
brachten vis en allerlei koopwaar binnen,en verkochten dat op de sabbat
aan de kinderen van Juda
en in Jeruzalem.
Ik verwijt dat
Juda’s edelen,en zeg tot hen:
wat is dit een kwaad ding
dat gij doet:
ge ontwijdt de sabbatdag!hebben uw vaderen niet
ook zo gedaan,
en bracht onze God toen niet
al dit kwaad over ons
en over deze stad?gij gaat dóór
met het brengen van toorngloed
over Israël,
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door de sabbat te ontwijden!
En het geschiedt:
zodra Jeruzalems poorten
in de schaduw staan
vóór de verschijning van de sabbat,
zeg ik dat ze de deuren moeten sluiten
en zeg ik
dat ze die niet moeten openen
tot ná de sabbat;
als ik enkelen van mijn jongens
heb neergezet bij de poorten
komt er geen draaglast binnen
op de sabbatdag.
Dan overnachten de marktlui
en de verkopers van allerlei koopwaar
buiten voor Jeruzalem,
een keer of twee.
Ik waarschuw hen
en zeg tot hen: waarom
overnacht ge recht voor de muur?als ge het weer doet
weet mijn hand u te bereiken!
Vanaf die tijd
zijn ze niet meer op de sabbat gekomen.
Dan zeg ik tot de Levieten
dat zij zich moeten reinigen
en de poorten komen bewaken
om de sabbatdag heilig te houden.
Gedenk ook dít voor mij, mijn God,
en spaar mij,
naar de overvloed van uw vriendschap!
Ook zag ik in die dagen
dat Judeeërs samen zaten met
vrouwen uit Asjdod,
Amon en Moab.
Van hun kinderen
spreekt de helft Asjdods,
en geen van allen zijn ze in staat
om Judees te spreken,maar wel de taal
van volk zus en volk zo.
Ik verwijt hun dat,
ik vervloek hen,
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sla sommigen van de mannen
en trek ze aan hun haren;
ik bezweer hen bij God:
als ge ooit uw dochters aan hun zonen
geeft
en als ge ooit dochters van hen meedraagt
voor uw zonen of voor uzelf!heeft niet hierin
Israëls koning Salomo gezondigd?terwijl er onder de vele volken
geen koning geweest is als hij
en hij de lieveling van zijn God is geweest,
en God hem heeft gegeven
als koning over heel Israël;
ook hem hebben
de uitheemse vrouwen tot zonde verleid;
moet dan van u worden gehoord
dat ge dit grote kwaad doet
en zo ontrouw wordt aan onze God,door uitheemse vrouwen
hier te laten zetelen?
Van de zonen van Jojada,
zoon van Eljasjiev, de hogepriester,
heeft er een zich verzwagerd
met Sanvalat de Choroniet;
ik zorg dat hij voor mij wegvlucht.
Denk aan hen, mijn God,om de besmeuring van het priesterambt
en het verbond met de priesterschap
en de Levieten!
Als ik hen heb gereinigd
van al wat uitheems is,stel ik wachtdiensten in
voor de priesters en de Levieten,
ieder met zijn eigen werk,
en voor de toelevering van hout
op gezette tijden,
en voor de eerstelingen;
gedenk mij, mijn God, ten goede!

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 490: 6, 7, 8, 9 en 10
(Liedboek voor de Kerken 1973)
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie op het slotlied
Inzameling van de gaven voor:
- Kerk in Actie / Binnenlands Diaconaat en Eredienst
- Stichting Present (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst en op de
website)
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.
Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag
vermelden.
U kunt ook geven via Givt.

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

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 912
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Nikolaus Bruhns (1665-1697) - Praeludium in e moll
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

15 nov. : Ds. A. Knol/Best, Oirschot & de Beerzen
22 nov. : Ds. E.J. de Wijer

Laatste zondag kerkelijk jaar

29 nov. : Ds. E.J. de Wijer

1e Advent

06 dec. : Ds. E.J. de Wijer

2 e Advent

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
01-11-2020 Collecteopbrengst

€ 270,00

Agenda
Wo. 11 nov. : Geen Meelezen
Do.

12 nov. : Thomas Boek
20.00 uur
Besproken zal worden het boek:
‘Klont’ van Maxim Februari
(zie voor meer informatie: www.dethomas.nl)

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van
stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur
kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken.

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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