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Beeld & Geluid: Femke van Beusekom
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Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Der Tag ist so freudenreich’ - BWV 605
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.

Solisten: Aanvangslied: Psalm 100A
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Genesis 22: 1 - 8 (Naardense Bijbel)
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Het geschiedt
na deze woorden
dat God
Abraham heeft beproefd;
hij zegt tot hem:
Abraham!- en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt:
neem toch je zoon, je enige,
die je liefhebt, Isaak,
en ga, jíj,
naar het land van
de Moria,- uitzichtsberg;
doe hem daar opgaan als opgangsgave
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op een van de bergen
welke ik je zal zeggen!
In de ochtend recht Abraham zijn schouders,
zadelt zijn ezel,
neemt
zijn twee hulpjongens met zich mee
en Isaak, zijn zoon;
hij klooft stukken hout voor een opgangsgave,
staat op en gaat
naar het oord dat God hem heeft gezegd.
Op de derde dag
heft Abraham zijn ogen op
en ziet het oord van verre.
Abraham zegt tot zijn hulpjongens:
zet jullie hier neer met de ezel,
ikzelf en de jongen
gaan tot daarginds,we zullen ons buigen
en keren dan naar jullie terug.
Dan neemt Abraham de stukken hout
voor de opgangsgave
en legt die op Isaak, zijn zoon;
in eigen hand neemt hij
het vuur en het etensmes;
zo gaan die twee eensgezind voort.
Maar dan zegt Isaak tot Abraham, zijn vader,hij zegt: mijn vader!en die zegt, hier ben ik, mijn zoon!
Hij zegt:
hier is het vuur en de stukken hout,
maar wáár is het lám voor een opgangsgave?
Dan zegt Abraham:
God
ziet het voor zich,
het lam voor een opgang, mijn zoon!zo gaan die twee eensgezind voort .

Solisten zingen: Gezang 941: 1 en 2
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Vervolg Schriftlezing: Genesis 22: 9 - 19 (Naardense Bijbel)
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Ze komen aan
bij het oord
dat God hem heeft gezegd
en dáár bouwt Abraham het altaar
en rangschikt hij de stukken hout;
hij bindt Isaak, zijn zoon,
en legt hém op het altaar,
boven op de stukken hout.
Dan steekt Abraham zijn hand uit
en neemt het etensmes:
om zijn zoon te slachten.
Maar dan roept de engel van de Ene
vanuit de hemelen hem toe
en zegt: Abraham, Abraham!en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt:
steek je hand niet uit naar de jongen,
en doe hem niet wát-dan-ook aan;
want nu wéét ik
dat je ontzag hebt voor God, jij,
en je zoon, je enige,
niet van mij hebt weggehouden!
Abraham heft zijn ogen op
en ziet: ziedaar, een ram
op de achtergrond,
met zijn horens vastgeraakt in de struiken;
Abraham gaat daarheen, neemt de ram mee
en laat die als opgangsgave opgaan
in plaats van zijn zoon.
Dan roept Abraham
als naam voor dat oord uit:
‘de Ene zal voorzien’,waardoor vandaag nog wordt gezegd
‘op de berg van de Ene is uitzicht!’
De engel van de Ene roept tot Abraham
een tweede maal, vanuit de hemelen.
Hij zegt:
‘bij mezelf heb ik gezworen
-tijding van de Ene–
dat,omdat je dit woord gedaan hebt
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en niet je zoon, je enige, hebt weggehouden,
dat ik je met zegening zal zegenen
en je zaad in overvloed
overvloedig zal maken,
als de sterren aan de hemel
en als het zand
op de lip van de zee;
jouw zaad zal erven
de poort van z’n vijanden;
gezegend zullen zijn
door jouw zaad
alle volkeren van het aardland:
om het feit
dat je hebt gehoord naar mijn stem!’
Abraham keert terug naar zijn jongens;
ze staan op
en gaan eensgezind naar Beëer Sjeva;
Abraham zet zich neer bij Beëer Sjeva.

Solisten zingen: Gezang 941: 3 en 4

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 538

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ’- BWV 639
Inzameling van de gaven voor:
- Wijkdiaconie en Crisispastoraat
- Stichting Present (zie de Nieuwsbrief op de website)
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.
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U kunt ook geven via Givt.

Willem de Zwijgerkerk
Giften kunnen worden overgemaakt op NL28 INGB 0005 084 450
t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk
te Amsterdam, o.v.v. Collecte 10 januari.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368c
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 528
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘In dir ist Freude’ - BWV 615
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

17 jan. : Ds. E.J. de Wijer
24 jan. :

Ds. E.J. de Wijer

31 jan. :

Ds. A. van Ligten

07 feb. :

Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
20-12-2020
24-12-2020
25-12-2020
27-12-2020
31-12-2020
03-01-2021

€
€
€
€
€
€

260,33
130,00
760,00
105,00
15,00
115,00

Agenda
Do. 14 jan. : Thomas Boek
20.00 - 20.30 uur
Online boekbespreking van het boek:
‘De Opgang’ van Stefan Hertmans
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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