ORDE VAN DIENST

zondag 20 juni 2021

Voorganger: Ds. Marco Visser
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Fokko Faber
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

Opgang
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonate G-dur - BWV 530
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: Psalm 23: 1, 2 en 3
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e:

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: 1 Koningen 16: 29 - 17: 6 (werkvertaling)
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Achab, zoon van Omri, werd koning over Israël
in het achtendertigste jaar dat Asa koning over Juda was;
Achab, zoon van Omri, was koning over Israël in Samaria,
tweeëntwintig jaar.
En Achab, zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen
van JHWH meer dan allen die voor hem waren.
En het geschiedde
- was het hem nog niet genoeg dat hij ging
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in de zonde van Jerobeam, zoon van Nebat? –,
daar nam hij tot vrouw Izebel, dochter van Etbaäl, koning
der Sidoniërs.
Hij ging en diende de Baäl en wierp zich voor hem neer.
En hij richtte een altaar op voor de Baäl in het Baälhuis,
dat hij gebouwd had in Samaria.
Achab maakte de Asjera-paal
en voegde nog meer toe aan wat hij deed
om JHWH, Israëls God te krenken,
meer dan alle koningen van Israël die voor hem waren
geweest.
In zijn dagen heeft Chiël, de Betheliet, Jericho herbouwd.
Ten koste van Abiram, zijn eersteling, grondvestte hij het
en ten koste van Segub, zijn jongste, heeft hij haar poorten
gevestigd naar het woord van JHWH
dat die gesproken had door Jozua bin Nun.
Elia de Tisbiet, uit de randbewoners van Gilead, zei tot
Achab:
Bij het leven van JHWH, de God van Israël,
voor wiens aangezicht ik sta,
er zal beslist geen dauw of regen zijn deze jaren
tenzij op gezag van mijn woord!
En het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Ga van hier en wend je naar het oosten
en verberg je bij de beek Krith
die in de Jordaan uitkomt.
Het zal geschieden:
uit de beek kun je drinken
en de raven gebied ik je daar te onderhouden.
Hij ging en deed naar het woord van JHWH:
hij ging en verbleef aan de beek Krith die in de Jordaan
uitkomt;
de raven brachten hem brood en vlees in de morgen
en brood en vlees in de avond
en hij dronk uit de beek.

Solisten zingen: Gezang 324: 1, 2 en 3
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Vervolg Schriftlezing: 1 Koningen 17: 7 - 16
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Het geschiedde aan het einde van [deze] dagen:
de beek droogde op,
want er was geen regen op het land geweest.
Het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Sta op, ga naar Sarfath dat bij Sidon behoort
en verblijf daar.
Kijk, ik gebied je daar een vrouw, een weduwe,
om je te onderhouden.
Hij stond op en ging naar Sarfath,
hij kwam bij poort van de stad
en kijk, daar was een vrouw, een weduwe, houtjes aan het
sprokkelen.
Hij riep naar haar, hij zei:
Haal toch een beetje water voor me met dat kommetje,
dan kan ik drinken!
Ze ging het halen;
hij riep haar, hij zei:
En neem ook een stuk brood voor me mee!
Maar zij zei:
Bij het leven van JHWH jouw God,
ik heb helemaal niets te bakken –
behalve een handvol meel in de pot en wat olie in de
kruik.
Kijk mij, ik sprokkel een paar houtjes,
dan kom ik thuis en maak het klaar voor mij en mijn zoon,
we eten het
en dan sterven we.
Elia zei tot haar:
Vrees niet!
Ga naar huis, doe naar jouw woord.
Alleen: maak daar voor mij allereerst een kleine koek van
en breng dat hier naar mij;
voor jezelf en je zoon maak je het daarna klaar.
Want zo spreekt JHWH de God van Israël:
de pot met meel raakt niet op
en de olie ontbreekt niet in de kruik,
tot de dag dat JHWH regen geeft op de akker.
Ze ging en ze deed naar het woord van Elia
en ze at, hij en zij en haar huis, van dag tot dag.
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De pot met meel raakte niet op en de olie ontbrak niet in de
kruik
naar het woord van JHWH,
dat hij gesproken had door Elia.

Orgelspel

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 760: 1, 2, 3 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
Largo (uit: Sonate c-moll - BWV 526)
Inzameling van de gaven voor: Drugspastoraat 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
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Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 687: 3
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit’ uit: Cantate 'Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit' BWV 106 - bewerking Harmen Trimp
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL – JUNI
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie
Vrijheidsmail.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-inactie/acties klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in
uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty
op dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de
actie op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort
actie het betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u
aan stuur een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een
toelichting over de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw
naam, e-mailadres en woonplaats in te vullen en vervolgens op
<verstuur mijn e-mail> te klikken. Doet u ook mee?
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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:
27 juni :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. C. van den Broeke

4 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

Doopdienst

11 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

18 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
13-06-2021 Collecteopbrengst
13-06-2021 Stichting Present

€ 240,00
€ 115,00

Agenda
Wo. 23 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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