ORDE VAN DIENST

zondag 20 november 2022

gedachtenis van de namen

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
m.m.v. Tineke Wonderman-van Leeuwen (sopraan)
en de ThomasCantorij
Ouderling van dienst: Marianne Piek-den Hartog
Kosters van dienst: Menne Vellinga en Leo Endedijk
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) ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ - BWV 645
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 33: 1 (Gemeente)
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 33: 2 (Gemeente)
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 33: 8 (Gemeente)
Gemeente gaat zitten
Piano en sopraan: ‘Litanei auf das Fest Aller Seelen’
Tekst: Johann Georg Jacobi (1740-1814)
Muziek: Franz Schubert (1797-1828)
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Ruhn in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüberschieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Rust in vrede, alle zielen
Die aan leed ten offer vielen,
Die 't volmaakt hebben gered,
Levensmoe, geboren net,
Van ons gingen, overleden:
Alle zielen, rust in vrede!

Liebevoller Mädchen Seelen,
Deren Tränen nicht zu zählen,
Die ein falscher Freund verließ,
Und die blinde Welt verstieß;
Alle, die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Liefdevolle meisjeszielen,
Bij wie zoveel tranen vielen,
Die een valse vriend verliet,
En de wereld blind verstiet,
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, im reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!

Zij die nooit in ’t zonlicht lachten,
In de nacht vol pijn verwachtten,
Eens, in zuiver hemellicht,
God te zien van aangezicht:
Allen die zijt overleden,
Alle zielen, rust in vrede!

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 299f (voorzang:
sopraan, allen: Gemeente samen met de ThomasCantorij)

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: II Koningen 13: 14 - 21 (Naardense Bijbel)
14

15

Elisja is ziek geworden, die ziekte van hem
waaraan hij zal sterven;
tot hem daalt af Israëls koning Joasj:
hij huilt het uit over zijn verschijning en zegt:
vader, vader van mij,
wagens van Israël en zijn ruiters!
Maar Elisja zegt tot hem:
haal een boog, en pijlen!en hij haalt voor hem een boog en pijlen.
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Dan zegt hij tot Israëls koning:
strijk met je hand over de boog!,
en hij strijkt erover met zijn hand;
dan legt Elisja zijn handen
op de handen van de koning,
en zegt:
open het venster aan de oostkant!,
en hij opent het;
dan zegt Elisja: schiet!, en hij schiet,
en hij zegt:
een pijl van redding door de Ene,
een pijl van redding op Aram!je zult bij Afek Aram slaan
tot het helemaal weg is!
Dan zegt hij:
haal de pijlen op!, en hij haalt ze;
hij zegt tot Israëls koning:
sla ermee op de aarde!,
en hij slaat er drie keren mee en staat dan stil.
De man Gods valt woedend tegen hem uit
en zegt: met vijf of zes keren slaan,
dán had je Aram geslagen
tot het helemaal weg was;
maar nu
sla je Aram maar drie keren!
Dan sterft Elisja en begraven ze hem.
Jaar op jaar komen benden uit Moab
het land binnen.
En het geschiedt
als zij een man aan het begraven zijn:
ziedaar, ze zien de bende
en werpen de man in het graf van Elisja;
zij gaan weg, maar de man raakt
de beenderen van Elisja aan,
wordt levend en verrijst op zijn voeten.

Gemeente zingt samen met de sopraan en de ThomasCantorij:
Gezang 851 (sopraan: 1 en 2, ThomasCantorij: 3 en 4, sopraan:
5, ThomasCantorij: 6, sopraan: 7, Gemeente: 8, 9 en 10)
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Tweede Schriftlezing: Matteüs 5: 1 - 12 (Naardense Bijbel)
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Maar als hij die scharen ziet
klimt hij op naar de berg;
als hij gaat zitten
komen zijn leerlingen tot hem.
Hij opent zijn mond
en is hen gaan onderrichten, zeggend:
zalig wie arm zijn aan de geestesadem,
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
zalig wie treuren,
omdat hun troost zal worden toegeroepen;
zalig de zachtmoedigen,
omdat zij de aarde zullen beërven;
zalig wie hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid,
omdat zij zullen worden verzadigd;
zalig de ontfermers,
omdat zij ontferming zullen ervaren,
zalig de reinen van hart,
omdat zij God zullen zien;
zalig wie vrede stichten,
omdat zij zullen worden uitgeroepen tot
zonen van God;
zalig wie worden vervolgd
vanwege gerechtigheid,
omdat van hen is
het koninkrijk der hemelen;
zalig zijt ge
wanneer ze u zullen beschimpen
en vervolgen en
al wat boos is zullen zeggen,
tegen u vals getuigend vanwege mij;
verheugt u en jubelt,
omdat uw loon overvloedig is
in de hemelen;
zó immers hebben ze
de profeten vóór u vervolgd!
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Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
I NLEIDENDE WOORDEN
Gemeente zingt samen met de sopraan: “De mensen van voorbij”
- tekst Hanna Lam - melodie Jos van der Kooy (sopraan: 1,
Gemeente: 2 en 3)
Gemeente gaat staan
Gedachtenis van de namen
MARIA MARGARETHA TJITSKE
VAN DUIJN-HOLTROP

30-10-1937 - 08-12-2021

THEODORUS DE BOER

24-04-1932 - 16-12-2021

JOHANNA ELIZABETH VAN KATWIJK-RUTGERS

29-10-1934 - 21-01-2022

AAGJE DE WAART

23-04-1930 - 25-01-2022

JAN CORNELIS WILLEM BURGGRAAF

08-04-1935 - 25-04-2022

ADRIANUS BOB BOOT

19-09-1932 - 17-07-2022

HENRIËTTE MADELEINE DE JONG-LANDHEER

29-10-1943 - 14-08-2022

KAREL EDUARD EIJKMAN

01-03-1936 - 30-08-2022

KEES JAKOB LINDHOUT

21-04-1921 - 22-10-2022

MOMENT

VAN

STILTE

Gemeente zingt samen met de sopraan: Gezang 731 (Gemeente:
1 en 3, sopraan: 2)
Gemeente gaat zitten
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgel en sopraan: Francis Poulenc (1899-1963) Tekst: Charles d’Orleans (1394-1465)
Priez pour paix, douce vierge Marie,
Reine des cieux et du monde maîtresse,
Faites prier, par votre courtoisie,
Saints et saintes et prenez votre adresse
Vers votre fils, requéreant sa hautesse
Qu'il lui plaise son peuple regarder.
Que de son sang a voulu racheter,
En déboutant guerre qui tout dévoie.
De prières ne vous veuillez lasser.
Priez pour paix, priez pour paix,
Le vrai trésor de joie.
Vertaling:
Bid voor vrede, oh Maria,
Koningin van de hemel
En de meesteres van de wereld
Wij bidden, naar het voorbeeld
van uw hoffelijkheid.
Met alle heiligen in de hemel
en op aarde.
Wij bidden door uw Zoon, die verhoogd is aan het kruis.
Hij kent zijn mensen, met liefde.
Door zijn bloed heeft Hij ons verlost.
Maar er is oorlog, die alles kapot maakt.
Onze gebeden vermoeien U niet.
Daarom bidden wij voor vrede,
Wij bidden voor vrede,
Vrede: de kostbaarste vreugde.
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en
Pastoraat rond verlies
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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.

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Gemeente zingt: slotlied (staande): Gezang 763
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga c moll (uit: Passacaglia c moll - BWV 582)
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Tineke Wonderman-van Leeuwen, sopraan
Tineke Wonderman (1988) groeide op in een muzikaal gezin en
speelde klarinet en saxofoon in diverse ensembles en orkesten.
Daarnaast ontwikkelde zij zich op het gebied van arrangeren op de
middelbare school en in de kerk.
Ze studeerde vervolgens Docent Muziek aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen met als specialisaties klarinet en
koordirectie.
Naast haar werk als docent muziek in het voortgezet onderwijs en
koordirigent is ze actief als sopraan (zowel solo als in koren). Ze
volgt zanglessen bij Maja Roodveldt en Åsa Olsson.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)
e

27 nov. : Ds. E.J. de Wijer

1 Advent – Schrift & Tafel
m.m.v. de ThomasCantorij

4 dec. : Ds. A. van Ligten/Sneek

2e Advent

11 dec. : Ds. E.J. de Wijer

3e Advent
m.m.v. Roder Jongenskoor
o.l.v. Jaap de Kok

18 dec. : Ds. R.J. van Zwieten

4e Advent

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di. 22 nov.: Lunchbreak: in gesprek met
Eline Kik en Dirk Sijmons over liefde
Meer informatie op: www.dethomas.nl

12.30 uur

Geen ThomasTroostcafé
Wo. 23 nov.: ThomasTheologie

14.00 uur

Do. 24 nov.: ThomasFilm: ‘Sorry, We Missed You,
2019 - regie: Ken Loach
Meer informatie op: www.dethomas.nl

19.30 uur

Zo. 27 nov.: Start viering 50-jarig bestaan van het
Van Vulpen orgel van De Thomas:
na de dienst geeft Harmen Trimp een speciaal
jubileumlunchconcert voor alle kerkgangers
Uitvoering van de Canto Ostinato
van Simeon ten Holt
Meer informatie op: www.dethomas.nl

15.00 uur

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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