ORDE VAN DIENST

zondag 12 juni 2022

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Paul Quist
Diaken van dienst: Corine Waaning
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Pri nses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koni ng
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 664
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 8a: 1 en 2
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
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
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 8a: 3 en 4
V:

G:

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 8a: 5 en 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente met:
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Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!

Gemeente zingt: Gezang 324

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Jozua 3: 1 – 6
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Jozua stond ’s morgens vroeg op.
Ze braken op van Sittim
en kwamen bij de Jordaan,
hij en alle zonen van Israël,
en ze overnachtten daar voor ze overtrokken.
En het geschiedde na verloop van drie dagen:
de leiders trokken midden door het kamp
en geboden het volk:
Zodra je de ark van het verbond van JHWH, jullie god,
en de levitische priesters die hem dragen, ziet,
breekt dan op van je plaats
en ga achter hem aan.
Alleen, laat er tussen u en hem een afstand zijn
naar de maat van tweeduizend el.
Kom niet dichterbij
om de weg te kennen die je gaan moet,
want langs die weg zijn jullie niet gisteren en eergisteren
voortgetrokken.
En Jozua zei tot het volk:
Heiligt je voor het wonder!
Want morgen zal JHWH in uw midden wonderen doen.
En Jozua zei tot de priesters:
Draag de ark van het verbond
en trek over vóór het volk uit.
Ze droegen de ark van het verbond
en gingen vóór het volk uit.
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Gemeente zingt: Gezang 605
Vervolg Schriftlezing: Jozua 3: 7 - 16
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JHWH zei tot Jozua:
Op deze dag zal ik beginnen je groot te maken (..)
Welnu, gebied de priesters die de ark van het verbond
dragen:
Als jullie komen aan de Jordaan,
sta dan stil aan de Jordaan.
Jozua zei tot de zonen van Israël:
Nader hierheen
en hoort de woorden van JHWH, uw god.
En het zal geschieden
zodra de voetzolen van de priesters,
die de ark dragen van JHWH, de heer van de ganse aarde,
op het water van de Jordaan rusten,
dan zullen ze worden afgesneden,
de wateren van de Jordaan,
de wateren die van boven af vloeien,
en ze zullen stilstaan als één dam.
En het geschiedde,
terwijl het volk opbrak uit zijn tenten
om de Jordaan over te trekken
en de priesters, de dragers van de ark van het verbond,
vóór het aangezicht van het volk uit waren
en zodra de dragers van de ark bij de Jordaan kwamen
en de voeten van de priesters, de dragers van de ark,
zich doopten aan de rand van de rivier (..)
Toen stonden ze stil, de wateren,
de wateren die van boven af vloeien,
ze rezen op als één dam, (..)
de wateren die af vloeien naar de zee van de steppe, de
Zoutzee, eindigden,
ze werden afgesneden.
Maar het volk trok over tegenover Jericho.

4

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 816

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Liebster Jesu, wir sind hier’ - BWV 731
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:
- Wijkdiaconie en Pastoraat
- Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde
van dienst en op de website)
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken 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.
Of u kunt geven via Givt.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners PaysDogon, dit graag vermelden.
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 919
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Zegen, beantwoord 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)

19 juni : Drs. A. van Heusden
26 juni : Ds. M. Visser/Rotterdam-Schiebroek
3 juli : Ds. R.J. van Zwieten
10 juli : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 15 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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