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Ouderling van dienst: Martine Schaap
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

Eerste Gezamenlijke Zomerdienst van de Oranjekerk,
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PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 676
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 314: 1
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: Gezang 314: 2
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: Gezang 314: 3
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)
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Gemeente zingt: Psalm 150a

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 1: 1 - 20 (Naardense Bijbel)
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Er is één man uit Ramatajim Tsofiem,
uit het bergland van Efraïm;
zijn naam is
Elkana, zoon van Jerocham zoon van Elihoe
zoon van Tochoe zoon van Tsoef,
een Efratiet.
Hij heeft twee vrouwen,
de naam van de eerste is Chana
en de naam van de tweede is Penina;
het is zo dat Penina kinderen heeft
en Chana geen kinderen heeft.
Van feestdagen tot feestdagen
trok die man op uit zijn stad
om hulde te brengen en te offeren aan
de Ene, de Omschaarde, te Sjilo;
dáár zijn
twee zonen van Eli,
Chofni en Pinchas,
priesters van de Ene.
En het geschiedt op de dag
dat Elkana offert:
hij heeft
aan zijn vrouw Penina
en aan al haar zonen hun parten gegeven,
dan geeft hij aan Chana,- bekommerd
één part,want Chana heeft hij echt liefgehad,
maar de Ene
had haar moederschoot gesloten.
Haar vijandin
krenkte haar ook steeds met krenking,
om haar woedend te maken,omdat de Ene
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haar moederschoot had toegesloten.
Zo wordt jaar op jaar gedaan:
vanaf dat zij opklimt
naar het huis van de Ene,
krenkt zij haar zó,dat zij een weeklacht aanheft
en niet meer eet.
Dan zegt Elkana, haar man, tot haar:
Chana, waarom huil je,
waarom eet je niet
en waarom doe je je hart kwaad?,
ben ik niet beter voor jou
dan een tiental zonen?
Dan staat Chana op,
nadat zij in Sjilo heeft gegeten
en nadat zij heeft gedronken.
Eli, de priester,
zit op de troon
bij de deurpost
van de heilige hal van de Ene.
Bitter van ziel,bidt zij tot de Ene en weeklaagt zij wenend.
Zij belooft een gelofte en zegt:
Ene, Omschaarde, als gij ziende ziet
op de ellende van uw dienstmaagd,
mij gedenkt en uw dienstmaagd niet vergeet
en aan uw dienstmaagd
een mannelijke nazaat geeft,geven zal ik hem dan aan de Ene
al de dagen van zijn leven,
en geen scheermes
zal over zijn hoofd komen!
En het is geschied: wanneer zij lang
gebeden heeft
voor het aanschijn van de Ene,gaat Eli letten op haar mond.
Zie, zij spreekt in haar hart,
alleen haar lippen bewegen
en haar stem is niet te horen;
Eli houdt haar voor dronken.
Eli zegt tot haar:
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tot wanneer dit dronken gedoe van jou?laat je wijn van je wijken!
Chana antwoordt en zegt: nee, mijn heer,
ik ben een vrouw wier geest het zwaar heeft,
wijn en sterke drank heb ik niet gedronken;
maar ik giet mijn ziel uit
voor het aanschijn van de Ene;
geef je dienstmaagd niet uit
voor een Belialsdochter!omdat ik door mijn vele tobben en verdriet
tot hiertoe heb gesproken!
Eli antwoordt en zegt: ga heen in vrede!,
en Israëls God
moge het gewenste geven
dat je van hem hebt gewenst!
Zij zegt:
moge je slavin genade vinden in je ogen!
Dan gaat de vrouw haars weegs en eet zij,
en haar gelaatstrekken
zijn niet langer treurig geweest.
In de ochtendvroegte
rechten zij hun schouders
en brengen hulde
aan het aanschijn van de Ene;
dan keren ze terug en komen aan in hun huis
in Rama;
Elkana bekent zijn vrouw Chana
en de Ene gedenkt haar.
En het geschiedt
in de wendingen der dagen
dat zij zwanger wordt, Chana,
en een zoon baart;
ze roept als zijn naam uit: Samuël,die van God komt,
‘want van de Ene heb ik hem gewenst.’

Gemeente zingt: Gezang 152: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 38 - 42 (Naardense Bijbel)
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Maar als ze voortgaan
komt hij binnen in zomaar een dorp;
zomaar een vrouw, met de naam Marta,
verwelkomt hem in haar huis.
Zij heeft een zuster gehad,
met roepnaam Maria, die óók,
gezeten aan de voeten van de Heer,
zijn spreken heeft gehoord.
Maar Marta is druk bezig geweest
met veel dienstwerk;
ze komt bij hem staan en zegt:
heer, maakt het je niet uit
dat mijn zuster het bedienen aan mij alleen
heeft overgelaten?zeg haar dan dat ze
het samen met mij op zich moet nemen!
Maar ten antwoord zegt de Heer tot haar:
Marta, Marta, je bent
bezorgd en druk over vele dingen;
maar aan weinige dingen is gebrek,
behalve aan één ding!Maria kiest immers het goede deel
dat van haar niet zal worden afgenomen!

Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 152: 5, 9 en 10

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Jacques van Oortmerssen (1950-2015) ‘Nun ruhen alle Wälder’
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Inzameling van de gaven in één rondgang voor: ‘Stap Verder’ en
Kosten activiteiten kerkenraad
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.

Oranjekerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr.
NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam
o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente collecte 17 juli’.
Willem de Zwijgerkerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr.
NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
inz. Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam, o.v.v. Collecte 17 juli.
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 313: 1, 3 en 5
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Fantasia f moll - KV 608
transcriptie: Jacques van Oortmerssen
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Aktie Vrijheidsmail juli
In de maanden juli en augustus houden wij geen Aktie
Vrijheidsbrief, maar u wordt van harte uitgenodigd om
mee te doen met de mailacties van Amnesty.
Op de website: https://www.amnesty.nl/kom-inactie/acties 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?

Oranjekerk
Dinsdag 19 juli en dinsdag 9 en 30 augustus:
ontmoetingsmiddagen in de Oranjekerk van 16.00 tot 17.30
uur, voorafgaand aan de warme maaltijd om 18.00 uur.
Ontmoeting met gesprekken over de betekenis van de
Oranjekerkgemeenschap, het gebouw, verlangens voor de
toekomst, etc. Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de
Oranjekerk. Thema 19 juli: ‘Omzien naar elkaar’, 9 augustus:
‘Samen vieren’, 30 augustus: ‘De Oranjekerk in de buurt’.
Aanmelden niet nodig. Voor de warme maaltijd wel graag
aanmelden bij Gijs-Bert Vervoorn, 06 82597372,
beheer@oranjekerkamsterdam.nl.
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SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 17 JULI T/M 21
AUGUSTUS 2022
17 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

24 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

31 juli

: Ds. Klaas Holwerda
10.00 uur
Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk

7 aug. : Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk
14 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
21 aug. : Ds. Wielie Elhorst
10.00 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
Op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus is de Thomaskerk
gesloten.
Alle kerkdiensten kunnen fysiek worden bijgewoond.
Voor de diensten vanuit de Thomaskerk en de Oranjekerk geldt dat
ze ook online te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl.
De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te
volgen. Wel is naderhand een audio-opname beschikbaar op
Youtube – zie de link www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

24 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
31 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
7 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
14 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 20 juli : ThomasTheologie

14.00 uur

Wo. 10 aug.: ThomasTheologie

14.00 uur

Wo. 24 aug.: ThomasTheologie

14.00 uur

Wo. 31 aug.: ThomasTheologie

14.00 uur

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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