ORDE VAN DIENST

zondag 13 juni 2021

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

Bediening Heilige Doop aan
Julius Adrianus Johannes van der Salm

Opgang
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Wohl mir das ich Jesum habe’ - BWV 147
Gemeente gaat staan
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 zingen: Aanvangslied: Gezang 280: 1, 3, 5 en 7
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e:

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Exodus 2: 1 - 4
1
2
3

Een man uit de stam van Levi kwam
en nam een dochter van Levi.
De vrouw werd zwanger en baarde een zoon.
Zij zag hem: Ja, hij was goed!
En zij verborg hem drie maanden.
Toen ze hem niet langer kon verbergen,
nam ze voor hem een ark van biezen,
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smeerde het in met leem en pek.
Zij legde het kind daarin
en zette het in het riet aan de oever van de Rivier.
Zijn zuster ging op een afstand staan
om te weten wat er met hem gedaan zou worden.

Solisten zingen: Gezang 356
Vervolg Schriftlezing: Exodus 2: 5 - 10
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Toen daalde de dochter van Farao af
om in de Rivier te baden,
terwijl haar meisjes de Rivier langs gingen.
Zij zag de ark midden in het riet
en zond haar slavin om het op te halen.
De dochter van Farao opende het en zag het kind:
een jongen, en hij huilde.
Ze werd met ontferming over hem bewogen en zei:
Dit is een van de kinderen van de Hebreeën!
Toen zei zijn zuster tot de dochter van de Farao:
Zal ik gaan en voor u een voedster gaan roepen
uit de Hebreeuwse vrouwen,
zodat die het kind voor u zal voeden?
De dochter van Farao zei tot haar:
Ga!
Het meisje ging
en riep de moeder van het kind.
De dochter van Farao zei tot haar:
Neem dit kind
en voed het voor mij;
dan zal ik u zelf uw loon geven.
De vrouw nam het kind
en voedde het.
Het kind werd groot.
De moeder bracht het naar de dochter van Farao.
Hij werd haar tot zoon
en riep hem de naam:
Mozes!
Want, zei ze,
uit het water heb ik hem getrokken.
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Verkondiging
BEDIENING HEILIGE DOOP AAN
Julius Adrianus Johannes van der Salm
Solisten zingen, terwijl de dopeling wordt binnengedragen,
begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:
Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’
Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy
Presentatie
Ouderling:

Hier in Gods huis is binnengebracht:
Julius Adrianus Johannes van der Salm, zoon van
Sander en Margretha van der Salm

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de
naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Ouders:

Ja, dat verlangen wij.

Voorganger: En met welke naam zal hij gedoopt worden?
Ouders:

Julius Adrianus Johannes van der Salm

Voorganger: Mogen zijn naam geschreven staan in de palm van
Gods hand.
Doopgebed
Doop en Handoplegging
Ontsteken en aanbieden doopkaars
Vraag aan de ouders:
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Voorganger: Willen jullie Julius Adrianus Johannes ontvangen als
een kind van God en je door zijn aanwezigheid in
jullie huis en leven laten sterken in het geloof? En
willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer ons
heeft gebaand?
Ouders:

Ja, dat beloven wij.
Gemeente gaat staan

Verwelkoming
Vraag aan de gemeente:
Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden
om hem in woord en daad te bewaren bij het
hartsgeheim van de gemeente, hem opnemen in uw
liefde om met hem te gaan de weg van het
Koninkrijk?
Gemeente:

Ja, dat beloven wij.

Solisten zingen: Gezang 829
Wij brengen elkaar de vredegroet
Gemeente gaat zitten

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Air - BWV 1068
Inzameling van de gaven voor:
- Wijkdiaconie en Kerk als plaats van stilte
- Stichting Present (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst en op
de website)
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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.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag
vermelden.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 704
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga G dur - BWV 577
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SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 11 JULI T/M 15
AUGUSTUS 2021
11 juli

: Ds. Jantine Heuvelink
10.00 uur
Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk

18 juli

: Ds. Jantine Heuvelink
10.00 uur
Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk

Voor de diensten vanuit de Oranjekerk geldt dat ze online te
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de diensten ook
fysiek bijwonen, dan graag van tevoren opgeven via Gijs-Bert
Vervoorn, tel. 06-8259 7372 of beheer@oranjekerkamsterdam.nl.
25 juli

: Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk

1 aug. : Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk
De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te
volgen. Een beperkt aantal mensen kan de diensten fysiek
bijwonen.
Op 11, 18, 25 juli en 1 augustus is de Thomaskerk gesloten.
8 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk
15 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk
Voor de diensten vanuit de Thomaskerk geldt dat ze online te
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de diensten ook
fysiek bijwonen.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

20 juni :

Ds. M. Visser/Heemskerk

27 juni :

Ds. C. van den Broeke

4 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

Doopdienst

11 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
06-06-2021 Collecteopbrengst
€ 225,00
06-06-2021 Extra collecte (Samen in actie tegen corona) € 200,00
Agenda
Wo. 16 juni : Geen ThomasTheologie
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 15.00
en 18.00 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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