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Opgang 

 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Adagio e dolce  

                uit: Sonata III - BWV 527 

 

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 2 

 

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 98: 3 
 

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 98: 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: Gezang 281: 1, 4, 6, 7 en 8 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Schriftlezing: Exodus 19 : 1 - 15 

 

1 In de derde maand van de uittocht van Israëls kinderen uit het 

 land Egypte,  

 op die dag, 

 zijn zij gekomen in de woestijn van Sinai.  

2 Zij braken op uit Refidim, 

 zij kwamen in de woestijn van Sinai, 

 zij legerden zich in de woestijn, 

 daar legerde Israël zich tegenover de berg. 

3 Mozes is opwaarts gegaan naar de god, 

 JHWH riep hem vanaf de berg en sprak: 

   Zo spreek tot het huis van Jakob, 

   zo meld de kinderen van Israël:  

4    ‘Gij, gij hebt gezien 

    wat ik gedaan heb tegen Egypte, 

    ik heb u op de adelaarsvleugels gedragen, 

    ik deed u komen naar mij. 

5    En nu, als gij hoort, 

    als gij hoort naar mijn stem 

     en bewaart mijn verbond, 

     dan zult gij uit alle volken mijn eigenste zijn 

     want van mij is heel de aarde.  

6     Gij zult mij zijn een koninkrijk van priesters, een heilig     

    volk.’ 

   Dit zijn de woorden die jij spreken zult en zeggen  

   tot de kinderen van Israël. 

7 Mozes kwam, riep de oudsten van het volk, 

 legde voor hun aangezicht al deze woorden  

 die JHWH hem opgedragen had. 

8 Zij gaven antwoord, heel het volk bijeen, ze zeiden: 

   Alles wat JHWH gesproken heeft en gezegd, 

   wij zullen het doen. 

 Mozes bracht de woorden van het volk bij JHWH. 

9 JHWH sprak tot Mozes: 

   Hier ik kom naar jou, in dichte wolken,  

   dat het volk het horen zal, als ik de woorden met jou spreek,  

   en ook in jouw vertrouwen stelt voor altijd.  

 Mozes meldde de woorden van het volk aan JHWH.  
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10 JHWH sprak tot Mozes: 

   Ga naar het volk, heilig het vandaag en morgen, 

   zij zullen hun kleren wassen  

11   en voorbereid zijn op de derde dag,  

   want op de derde dag zal JHWH voor de ogen van heel het    

  volk  

   neerdalen op de berg Sinai. 

12   Omhein het volk, zeg:  

    ‘Waag het niet, gij, de berg op te gaan 

      en zijn flanken aan te raken, 

    wie de berg aanraakt zal sterven de dood,  

13    geen hand mag aan hem raken, 

    wie dat waagt, dier of mens, zal worden gestenigd, zal       

   worden gestenigd, 

    versmeten, versmeten  

    en blijft niet in leven.’ 

   Als het hoorngeschal weerklinkt,  

   mogen zij opgaan, de berg. 

14 Mozes daalde af van de berg naar het volk,  

 hij heiligde het volk  

 en zij wasten hun kleren. 

15 Hij sprak tot het volk: 

  Bereid je voor, drie dagen, 

  nader geen vrouw. 

 

Gemeente zingt: Psalm 105: 1 en 2  

 

Vervolg Schriftlezing: Exodus 19: 16 - 25 

 

16 En het geschiedde op de derde dag 

 toen de morgen aangebroken was: 

 donderslagen, bliksemflitsen, zware wolken boven de berg,  

 de stem van een sjofar - de ramshoorn -, de doordringende 

 stem. 

 Toen huiverde heel het volk dat in het legerkamp was. 

17 Mozes leidde het volk het legerkamp uit, god tegemoet.  

 Zij stonden aan de voet van de berg.  

18 De berg Sinai stond in rook heel en al  

 want in vuur was JHWH daar neergedaald, 

 rook steeg op als van  een smeltoven, de berg, heel en al, 

 schokte hevig.  

19 En het geschiedde: 

 de stem van de sjofar klonk en werd sterker en sterker. 
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 Mozes, hij sprak; en god, hij gaf antwoord met donderende 

 stem.  

20 JHWH daalde neer op de berg Sinai, op het hoofd van de berg,  

 JHWH riep Mozes naar het hoofd van de berg 

 en Mozes ging opwaarts.  

21 JHWH sprak tot Mozes: 

   Daal af!  

   Waarschuw het volk! 

   Dat zij niet doorbreken naar JHWH om te zien  

   en vallen in grote getale. 

22   En laat ook de priesters die JHWH mogen naderen, zich      

   heiligen, 

   dat JHWH niet op hen inbeukt.  

23 Mozes sprak tot JHWH: 

   Het volk kan de berg Sinai niet opgaan  

   want jij hebt ons gewaarschuwd, gezegd:  

     ‘Omhein de berg en heilig hem.’ 

24 JHWH sprak tot hem: 

   Ga, daal af 

   en ga opwaarts, 

   jij en met jou Aäron.  

   Maar de priesters en het volk, zij zullen niet doorbreken  

   om opwaarts te gaan naar JHWH  

   dat hij niet op hen inbeukt.  

25 Mozes daalde af naar het volk en sprak tot hen. 

 

Gemeente zingt: Psalm 105: 3 en 4 

 
VERKONDIGING 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Largo e spiccato          

      uit: Concerto d moll - BWV 596 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven voor:  

-  Wijkdiaconie en Pastoraat 

-  Stichting Derde Wereld Hulp (zie ook de Nieuwsbrief op de website) 

 

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. 

 

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Derde Wereld Hulp, dit 

graag vermelden.                   

 

U kunt ook geven via Givt.  

Zie de toelichting op pag. 9 en 10 

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 10 mei.    

 

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368f: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 

Slotlied: Gezang 655 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Fuga  

                uit: Concerto d-moll - BWV 596 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 
 

17 mei : Ds. E.J. de Wijer      m.m.v. Elma dekker, sopraan 

           uitvoering van ‘Refuge’    

           (Toevlucht), de 2e van de drie 

           liederen die door Geerten       

                                                        van de Wetering speciaal 

                                                        voor de Coronatijd zijn 

                                                        gecomponeerd  
 

21 mei : Hemelvaartsdag -                 Gemeenschappelijke dienst    

        vanuit de Maarten Lutherkerk, 

        online op YouTube 
 

24 mei : Ds. E.J. de Wijer                  m.m.v. Elma dekker, sopraan 

           uitvoering van ‘Comfort’    

        (Troost), de 3e van de drie    

        liederen die door Geerten     

                                                        van de Wetering speciaal 

                                                        voor de Coronatijd zijn 

                                                        gecomponeerd  
      

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

                                                         m.m.v. Nicolas Isabelle,     

                                                         trompet 
 

  7 juni :  Ds. C.M. Pumplun 
                                               
 

 

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/

