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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    
 
Aanvangslied: Psalm 66: 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 66: 6 
 
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 66: 7 
 
 

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 273: 1, 2 en 4 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 21 (Naardense Bijbel) 
 
1 God spreekt 
 al déze woorden en zegt: 
2 ik ben de Ene, God-over-jou, 
 die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte, 
     uit het dienaarshuis.  
3 Niet zal dít er voor jou wezen: 
     ándere goden, bij mijn aanschijn!  
4 Niet zul je voor jezelf maken 
     een snijbeeld of welke gestalte ook 
 die is in de hemelen boven, 
 die is op het aardland beneden 
 of die is in de wateren onder het aardland!  
5 Níet zul je je voor hen buigen 
 en níet zul je hen dienen; 
 want ik, 
 de Ene, God-over-jou, ben een naijverig God 
 die onrecht van vaders aan zónen bezoekt, 
     aan derden en vierden 
     van hen die mij haten;  
6 en die vriendschap bewijst aan dúizenden: 
 aan hen die mij liefhebben 
     en mijn geboden bewaken!  
7 Níet aanheffen zul je de naam 
     van de Ene, God-over-jou, 
     voor valse zaken; 
 want niet ongestraft laat de Ene 
 wie zijn naam aanheft voor valse zaken! 
8 Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten, 
     door die te heiligen;  
9 een zestal dagen mag je dienen 
 en al je werk doen,  
10 en de zevende dag is 
     een sabbat voor de Ene, God-over-jou; 
 níet doen zul je welk werk ook: 
     jij, je zoon, je dochter, 
 je dienaar, je dienstmaagd, je vee 
 noch de zwerver-te-gast die in je poorten is.  
11 Want in zes dagen heeft de Ene 
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     de hemelen en het aardland gemaakt, 
 de zee en al wat er in hen is, 
 en hij hield rust op de zevende dag; 
 daarom 
 heeft de Ene de sabbatdag gezegend 
     en hem geheiligd! 
12 Eer je vader en je moeder; 
 opdat je dagen lang mogen worden 
 op de –rode– grond 
 die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft! 
13 Níet doodslaan zul je; 
14 níet vreemdgaan zul je; 
15 níet stelen zul je en 
16 níet antwoorden zul je over je naaste 
     als een getuige die liegt!- 
17 níet begeren zul je het huis van je naaste; 
 niet begeren zul je 
 de vrouw van je naaste, 
 zijn dienaar, zijn dienstmaagd, 
     zijn os, zijn ezel, 
 ja, al wat van je naaste is! 
18 Heel de gemeente, als ze zien 
     de donderstemmen, de bliksemschichten, 
 de stem van de ramshoorn 
 en de rokende berg; 
 als de gemeente dat ziet, wankelen ze 
 en gaan ver weg staan. 
19 Ze zeggen tot Mozes: 
 spreek jij met ons en we zullen horen; 
 laat niet God met ons spreken, 
    anders zullen we sterven!  
20 Mozes zegt tot de gemeente: 
 vreest niet, 
 want 
 met het doel u te beproeven 
 is God gekomen; 
 en met het doel 
 dat er vreze voor hem zal wezen 
    op uw aanschijn, 
    zodat ge niet zondigt!  
21 De gemeente blijft van verre staan; 
 Mozes is de mistdonkerte in getreden 
 waarin God is. 
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Orgel en sopraan:  Geerten van de Wetering (1985) - 'Trust'  
                             uit: Three Songs for soprano and organ, 2020 
 
Geerten van de Wetering heeft deze liederencyclus speciaal 
gecomponeerd voor de coronacrisis. In deze dienst klinkt het tweede 
lied: 'Trust' (‘Vertrouwen’) 
 
O LORD, make haste to help me; 
make haste, O God to deliver me; 
O LORD, make no tarrying. 
 
Hear me when I call, O God of my righteousness: 
thou hast enlarged me when I was in distress 
have mercy upon me and hear my prayer. 
 
LORD, what is man, that thou takest knowledge of him! 
or the son of man, that thou makest account of him! 
Man is like to vanity: his days are as a shadow that passeth away. 
Bow thy heavens, O LORD, and come down. 
 
I will sing of thy power; 
yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: 
for hou hast been my defence and refuge in the day of my trouble. 
Yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, 
until these calamities be overpast. 
 
Tekst: Psalm 70: 1, 5b / Psalm 4: 1 / Psalm 144: 3-5a / Psalm 59: 
16 / Psalm 57: 1b 
(King James Version) 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 16: 16 - 24 (Naardense Bijbel) 
 
16 Nog maar een korte tijd 
 en gij aanschouwt mij niet meer, 
 en wéér een korte tijd 
 en ge zult me zien! 
17 Dan zeggen van zijn leerlingen er 
 enkelen tot elkaar: 
 wat is dit wat hij tot ons zegt?- 
 ‘nog maar een korte tijd 
 en ge aanschouwt mij niet 
 en wéér een korte tijd 
 en ge zult me zien!’ 
 en ‘ik ga heen, tot de Vader’!  
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18 Dus hebben ze gezegd: 
 wat is dat wat hij zegt 
 over die korte tijd?- 
 we weten niet waarover hij spreekt!  
19 Jezus bemerkt 
 dat zij hem iets hebben willen vragen, 
 en hij zegt tot hen: 
 ge zijt met elkaar aan het zoeken 
 daarover dat ik zei 
 ‘nog maar een korte tijd 
 en ge aanschouwt me niet, 
 en wéér een korte tijd 
 en ge zult me zien’?  
20 Amen, amen, zeg ik u, 
 dat ge wenen zult en weeklagen 
 en de wéreld zich zal verheugen!- 
 gíj zult worden bedroefd, 
 maar uw droefheid zal tot vreugde worden;  
21 de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd 
 omdat haar uur gekomen is; 
 wanneer zij het kindje heeft voortgebracht 
 denkt zij niet meer aan de verdrukking, 
 vanwege de vreugde 
 dat een mens ter wereld is gebracht;  
22 ook gíj zijt nú bedroefd, 
 maar ik zal u weerzien 
 en uw hart zal zich verheugen; 
 en uw vreugde neemt niemand u af!  
23 Op díe dag zult ge mij niets 
 meer hoeven vragen; 
 amen, amen, zeg ik u: 
 wat ge de Vader ook bidt, in mijn naam, 
 hij zal het u geven!  
24 Tot nu toe hebt ge nooit om iets gebeden 
 in mijn naam; 
 bidt en ge zult het ontvangen, 
 zodat uw vreugde volkomen wordt. 
 
Gemeente zingt: Gezang 671 
 
VERKONDIGING 
 
Gemeente zingt: Gezang 659  
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Kerkmuziek 
 
Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) - 
                   ‘Nun bitten wir den heilgen Geist’ -  BuxWV 208 
 
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 17 mei.    

 
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368f: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 
Slotlied: Gezang 763 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 715    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 
 
 
 
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. 
 

 
 
Aktie Vrijheidsmail mei  
 

De komende periode worden er geen fysieke 
kerkdiensten in de Thomaskerk gehouden, maar 
alleen online. Het is dus ook niet mogelijk om de 
Vrijheidsbrieven in de kerken te verkopen. Als 
alternatief bieden wij de mogelijkheid via de  website 
van Amnesty mee te doen met een Aktie via de  

e-mail. Het voordeel daarvan is dat u de  deur niet uit hoeft. Via 
onderstaande link kunt u  een e-mail sturen voor de Aktie van deze 
maand:  
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-nigeria-mubarak-bala 
 
Deze maand schrijven wij voor de prominente Nigeriaanse humanist 
Mubarak Bala die  op 28 april is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd 
van godslastering na een Facebook-bericht waarin hij zich over zijn 
geloof uitsprak. Mubarak Bala wordt momenteel vastgehouden in 
eenzame opsluiting. Hij mag zijn familie en advocaat niet zien. 
Mogelijk wordt hij mishandeld. In de e-mail roepen wij de 
Nigeriaanse autoriteiten op om Mubarak Bala onmiddellijk en 
onvoorwaardelijk vrij te laten. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 

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 
 

14 juni  :  Ds. R.J. van Zwieten                                                
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

26/04 Bureau Straatjurist en Dovenpastoraat                          € 170,00 
03/05 Buurthulp West en Onderhoud orgel                           € 193,00 
10/05 Wijkdiaconie en Pastoraat                                                 € 190,00 
10/05 Stichting Derde Wereld Hulp (Tulip Garden)      € 117,43                                                                              
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


