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Opgang 

 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Praeludium D dur - BWV 532    

 

Aanvangslied: Psalm 27: 1 

 

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. 

 

Vervolg: Psalm 27: 2 
 

V:   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 27: 4 

 
 

Gebed om ontferming, beantwoord met: 

 

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 

 

Gemeente zingt: 302: 1 en 4 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 23: 1 - 17 (Naardense Bijbel) 

 

1 Maak geen ophef van een loos gerucht; 

 leen je hand niet aan de boosdoener 

 om een getuige van geweld te worden. 

2 Ga niet achter een meerderheid aan 

     om kwaad te doen; 

 antwoord om een menigte niet zo 

 dat je afbuigt achter een meerderheid aan 

     en ombuigt!  

3 Een zwakke 

 zul je niet klemzetten in zijn twistzaak.  

4 Stel, je stuit op 

 de os van je vijand, 

     of zijn ezel,- verdwaald: 

 keer om, laat die naar hem terugkeren! 

5 Stel, je ziet 

 de ezel van iemand die jou haat 

 neerliggen onder zijn last,- 

 weerhoud je ervan het aan hem over te laten: 

 afladen en overladen zul je, samen met hem! 

6 Buig het recht van de arme bij jou 

     niet in zijn twistzaak.  

7 Van een woord van leugen houd je je verre; 

 een onschuldige 

     of iemand die in zijn recht staat 

     zul je niet ombrengen, 

 want ik zal een boosdoener 

     niet rechtvaardigen;  

8 een geschenk zul je niet aannemen; 

 want het geschenk verblindt geopende ogen 

 en verdraait woorden van rechtvaardigen. 

9 Een zwerver-te-gast zul je niet verdrukken; 

 zelf 

 kent ge de ziel van de zwerver-te-gast, 

 want zwervers-te-gast zijt ge geweest 

     op het land van Egypte!  

10 Zes jaren zul je je land bezaaien, 

 en wat het opbrengt inzamelen;  
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11 het zevende 

 laat je het liggen en laat je het begaan: 

 eten zullen de armen van mijn gemeente, 

 en wat zij overlaten 

 zal worden gegeten 

     door het wild op het veld; 

 zo zul je ook doen 

     met je wijngaard en je olijf.  

12 Een zestal dagen doe je wat je moet doen, 

 op de zevende dag houd je sabbat, 

 opdat kan rusten: 

 je os en je ezel 

 en bezieling vindt: de zoon van je dienstmaagd, 

     en de zwerver-te-gast.  

13 En in al wat ik tot u heb gezegd 

     zult ge waakzaam zijn; 

 en de naam van andere goden zult ge 

     niet in gedachtenis brengen; 

 laat die niet worden gehoord op jouw mond!  

14 Drie voetreizen in het jaar 

 vier je voor mij feest.  

15 Het feest van de matses 

 zul je bewaren: 

 zeven dagen eet je matses 

     zoals ik je heb geboden: 

 bij de samenkomst in de maand van de Aar, 

 want daarin ben je uitgetrokken uit Egypte; 

 mijn gelaatstrekken zijn niet zomaar te zien!  

16 Dan het feest van de maaioogst 

     van de eerstelingen van je daden, 

 nadat je gezaaid hebt op het veld; 

 en het feest van de inzameling 

     in de uitgang van het jaar, 

 als je de vruchten van je daden 

     inzamelt van het veld.  

17 Drie malen in het jaar,- 

 laat al wat mannelijk is bij jou zich zien 

 aan het aanschijn van de Heer, de Ene! 

 

Orgel en sopraan:  Geerten van de Wetering (1985) - 'Comfort'  

                            uit: Three Songs for soprano and organ, 2020 
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Geerten van de Wetering heeft deze liederencyclus speciaal 

gecomponeerd voor de coronacrisis. In deze dienst klinkt het derde 

lied: 'Comfort' (‘Troost’) 

 

I will lift up mine eyes unto the hills, 

from whence cometh my help? 

My help cometh from the LORD, 

Which made heaven and earth. 
 

I will fear no evil: for thou art with me; 

thy rod and thy staff, they comfort me. 
 

In the multitude of my thoughts within me 

thy comforts delight my soul. 
 

The LORD is thy keeper. 

The LORD is thy shade upon thy right hand. 

The LORD shall preserve thy going out and thy coming in 

from this time forth, and even for evermore. 

 

Tekst: Psalm 121:1-2 / Psalm 23: 4 / Psalm 94: 19 / Psalm 121: 5, 8 

(King James Version) 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 1 - 13  (Naardense Bijbel) 

 

1 Als Jezus dit alles heeft uitgesproken 

 heft hij zijn ogen ten hemel en zegt: 

 Vader, het uur is gekomen; 

 verheerlijk uw zoon, 

 opdat de zoon ú mag verheerlijken, 

2 en, zoals gij hem zeggenschap hebt gegeven 

 over alle vlees, 

 dat hij aan hen mag geven 

 al wat gij gegeven hebt aan hem: 

 eeuwig leven!  

3 Maar dit ís het eeuwige leven: 

 dat zij ú kennen, 

 de enige, de waarachtige God, 

 én hem die gij gezonden hebt,- 

 Jezus, (de) Gezalfde.  

4 Ík heb u op aarde verheerlijkt 

 door het werk te voltooien 

 dat gij mij te doen hebt gegeven;  

5 verheerlijk nu gij mij, Vader, 

 (daar) bij uzelf, 
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 met de heerlijkheid die ik had bij u 

 voordat de wereld was.  

6 Uw naam heb ik geopenbaard 

 aan de mensen die gij mij hebt gegeven 

 uit de wereld; 

 zij waren van u 

 en aan mij hebt gij ze gegeven; 

 en uw woord hebben zij bewaard;  

7 nu erkennen zij 

 dat alles wat gij mij hebt gegeven 

 van bij u is,  

8 omdat ik uitspraken die gij mij hebt gegeven 

 heb gegeven aan hen, 

 en zij nemen ze aan 

 en erkennen in waarheid 

 dat ik van bij u ben uitgegaan: 

 zij geloven erin 

 dat gíj mij hebt gezonden.  

9 Ík bid voor hen; 

 niet voor de wereld bid ik 

 nee, voor wie gij mij hebt gegeven, 

 omdat ze van u zijn;  

10 al het mijne is van u 

 en het uwe is van mij; 

 in hen ben ik verheerlijkt. 

11 Ik ben niet meer in de wereld, 

 zij zijn in de wereld 

 en ík kom tot u. 

 Heilige Vader, houd hen 

 die gij mij hebt gegeven, 

 één met uw naam, 

 opdat zij één zijn zoals wij.  

12 Zolang ik bij hen was 

 heb ík hen die gij mij hebt gegeven 

 één gehouden met uw naam: 

 ik heb gewaakt 

 en niemand van hen is verloren gegaan 

 behalve de zoon der verlorenheid, 

 en zo wordt de Schrift vervuld;  

13 maar nu kom ik tot u, 

 en dit alles spreek ik uit in de wereld 

 opdat zij mijn vreugde vervuld 

 in zich mogen hebben. 
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Gemeente zingt: Gezang 667 

 
VERKONDIGING 

 

Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

                                 Aria: ‘Jesu, deine Gnadenblicke’ 

                                 uit: Himmelfahrts-oratorium:  

                                 ‘Lobet Gott in seinen Reichen’ - BWV 11) 

 

Jesu, deine Gnadenblicke                  Jezus, ik kan uw genadige blikken 

kann ich doch beständig sehn. immers voortdurend zien. 

Deine Liebe bleibt zurücke, Uw liefde blijft hier achter, 

daß ich mich hier in der Zeit             zodat ik hier bij voorbaat 

an der künftgen Herrlichkeit             in de geest geniet 

schon voraus im Geist erquicke,      van de toekomstige heerlijkheid 

wenn wir einst dort vor dir stehn.   wanneer wij eens daar voor u        

                                                    zullen staan. 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Eredienst 

 

Thomaskerk 

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.  

Zie de toelichting op pag. 11 en 12 

van de orde van dienst. 
     
 

 

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 24 mei.    
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368f: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 

Slotlied: Gezang 655 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Fuga D dur - BWV 532    
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Elma Dekker 
 

De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen 

van Marianne Pak. Momenteel wordt zij gecoacht door Hanneke de 

Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a. Christoph 

Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en 

Miranda van Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met 

organisten, waaronder Aart Bergwerff, Geerten van de Wetering, 

Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op 

repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m. 

Max Reger, Alphons Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege 

haar interesse in theologische vraagstukken studeerde Elma Dekker 

ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 
      

31 mei :  Ds. E.J. de Wijer                  Pinksteren  

                                                           m.m.v. Nicolas Isabelle,     

                                                           trompet 
 

  7 juni :  Ds. C.M. Pumplun     m.m.v. Marijke Beute,     

                                                           mezzo-sopraan en  

          Joris Wubs, jongenssopraan 
 

14 juni  :  Ds. R.J. van Zwieten 
 

21 juni :  Ds. C. van den Broeke 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

 
                           
 

 
 
 

 
 
 

 

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. 
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Geven aan de collecte zonder contant geld 
 

Vele kerken in Nederland gingen ons al voor: contactloos geven, aan de 

collecte met de app Givt. 

 

Vanaf 3 mei 2020 is het in de Thomaskerk ook mogelijk om op een 

nieuwe manier deel te nemen aan de collecte tijdens de dienst. Dan 

starten we met Givt en kunt u naast contant geld ook met uw 

smartphone geven. In dit artikel leest u hoe het werkt en wat u kunt 

doen om ook zonder contant geld te blijven geven aan de collecte. 

 

Toelichting voor downloaden, installeren en gebruik van de Givt-app. 

Met deze app wordt digitaal gecollecteerd voor De Thomas. 

 

1      Downloaden en installeren van de Givt-app 

        Installeren van de Givt-app kan op zowel een tablet als mobiele  

        telefoon. De app vindt u in de app-store van uw tablet of 

 telefoon onder ‘Givt’. De app wordt aangegeven met 

 onderstaand logo.  

 

 

 

 

2 Volg de aangegeven stappen in de app  

  Vul uw e-mailadres in.  

  Klik op de rode stip linksboven in het scherm om de 

registratie te voltooien.  

  Maak uw account aan d.m.v. het invullen van o.a. uw naam, 

e-mailadres en overige gevraagde gegevens waaronder uw 

IBAN-rekeningnummer, om het doneren mogelijk te maken.  

  Vervolgens ontvangt u een bericht van SlimPay op uw 

telefoon met een code. Deze viercijferige code dient ter 

verificatie in de app te worden ingevuld. Hiermee geeft u 

een machtiging af, hiervan ontvangt u ook een bevestiging 

in uw mail. 

 

De registratie is gelukt! 

 

3 Eenmaal geïnstalleerd, kan doneren via de Givt-app op 

 de volgende drie  manieren:  
 

 I Collectemiddel: De smartphone pikt een signaal op de       

  zender die in het collectemiddel (collectezak) zit.           

   Momenteel is dit niet van toepassing. 
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 II QR-code: De QR-code wordt weergegeven in de orde van   

  dienst. Scan de QR-code met de camera van uw telefoon     

  en deze leidt u dan vanzelf naar ‘De Thomas Amsterdam’  

  in de Givt-app.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III  Lijst: Kies uit de lijst in de Givt-app met kerken ‘De 

 Thomas Amsterdam’ (via zoeken)  

 

Het doneren wijst zich verder vanzelf. Het bedrag wordt enige tijd 

later van uw rekening afgeschreven. 

 

Wanneer bovenstaande beschrijving niet afdoende is, wil ik graag 

onderstaande link onder uw aandacht brengen die aangeeft hoe te 

doneren via de Givt-app. 

 

https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/ 

 

Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon 

aan de collecte blijven geven. 

 

N.B. 

De Thomaskerk heeft een ANBI-status. Dat houdt in dat giften aan 

de Thomaskerk fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt ook voor een 

bijdrage aan de collecte via givt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt/

