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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘An Wasserflüssen Babylon’,  

                a 5 voci, a 2 Clav. e Pedale doppio - BWV 653 
 

Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 4 
 

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 84: 6 
 
 

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 839 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 20: 7 - 13 (Naardense Bijbel) 
 

7 Gij hebt mij meegelokt, Ene, 

     en ik liet mij lokken, 

 gegrepen hebt gij mij en gij hebt overmocht!- 

 ik ben iemand geworden om over te lachen 
     heel de dag, 

 alles drijft met mij de spot. 

8 Ja, telkens als ik wil spreken 

     schreeuw ik het uit, 
 ‘geweld!’ roep ik dan, en ‘terreur!’,- 

 ja, het spreken van de Ene is mij geworden 

     tot smaad en schimp, heel de dag.  

9 Zeg ik dan: ik zal niet aan hem denken 
 en niet meer spreken in zijn naam,- 

 hij is in mijn hart geworden 

     als een brandend vuur, 

 opgesloten in mijn beenderen; 

 ik heb mij doodmoe gemaakt 
     om het in te houden 

     en ik kan het niet!  

10 Ja, ik heb de praat van velen gehoord: 

     verschrikking rondom?- 
 meldt dat, dan kunnen wij het melden! 

 Elke sterveling in vrede met mij,- 

 ze wachten op een uitglijder van mij: 

 misschien laat hij zich verlokken 
     en kunnen wij hem aan,- 

 en onze gram bij hem halen! 

11 Maar de Ene is met mij 

     als een held, een tiran, 

 daarom zullen mijn achtervolgers 
     struikelen en tot niets in staat zijn: 

 ze zullen zich diep ervoor schamen 

     dat ze er niets van begrepen hebben,- 

 een eeuwigdurende schande 
     die niet zal worden vergeten.  

12 Ene, Omschaarde, 

     die een rechtvaardige proeft, 

 de nieren en het hart aanziet,- 
 ik wil uw wraak op hen zien, 
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 want ik heb mijn geding gewenteld op u! 

13 Zingt voor de Ene, looft de Ene,- 
 want hij heeft de ziel van een arme gered 

     uit de hand van wie kwaad doen! 
 

Gemeente zingt: Gezang 942 
 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 10: 16 - 33 (Naardense Bijbel) 
 

16 zie, ík zend u uit 
 als schapen te midden van wolven; 

 wordt dus slim als de slangen 

 en simpel als de duiven!- 

17 maar hoedt u voor de mensen; 
 want ze zullen u overgeven 

 aan raadsvergaderingen 

 en u geselen in hun samenkomsten;  

18 ge zult naar stadhouders en koningen 
 worden gevoerd omwille van mij, 

 tot getuigenis aan hen 

 en aan de volkeren; 

19 maar wanneer ze u overgeven, 
 weest niet bezorgd 

 hoe of wat ge spreken zult; 

 want het zal u in dat uur 

 gegeven worden wat ge spreken moet;  

20 want niet gijzelf zijt het 
 die dan spreekt, 

 nee, het is de geestesadem van uw Vader 

 die in u spreekt;  

21 maar een broer zal een broer 
 overgeven ter dood 

 en een vader een kind, 

 en kinderen zullen opstaan tegen ouders 

 en hen doden;  
22 ge zult gehaat zijn door allen 

 vanwege mijn naam; 

 maar wie ten einde toe volhardt, 

 die zal worden gered; 
23 wanneer ze u in deze stad vervolgen: 

 vlucht naar de andere; 

 amen is het, zeg ik u, 

 ge zult niet het einde bereiken 

 met de steden van Israël 
 voordat de mensenzoon komt!-  
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24 een leerling is niet 

 boven wie onderricht 
 en een dienaar niet boven zijn heer;  

25 het is voldoende voor de leerling 

 dat hij wordt als wie hem onderricht 

 en de dienaar als zijn heer; 
 als ze de heerser van het huis 

 al ‘Beëlzeboel’ noemen, 

 hoeveel te meer zijn huisgenoten!-  

26 vreest hen dan niet; 
 want niets is verhuld 

 dat niet zal worden ónthuld 

 en verborgen 

 dat niet bekend zal worden;  
27 wat ik ú zeg in het duister 

 zegt dat in het licht; 

 en wat ge hoort in het oor, 

 predikt dat op de daken;  

28 vreest niet voor hen die het lichaam 
 doden, maar de ziel 

 niet vermogen te doden; 

 maar vreest eerder hem 

 die bij machte is 
 én ziel én lichaam om te brengen 

 in gehenna;  

29 worden niet twee mussen 

 voor een stuiver verkocht?- 
 en niet één van hen 

 valt neer op de aarde 

 zonder uw Vader;  

30 maar van ú zijn zelfs alle haren op het hoofd 

 geteld;  
31 weest dan niet bevreesd; 

 gíj verschilt van vele mussen!-  

32 ieder dan die zich voor de mensen 

 uitspreekt als één met mij,- 
 ook ík zal mij uitspreken 

 als één met hem 

 voor mijn Vader die in de hemelen is;  

33 maar wie mij verloochenen zal 
 voor de mensen, 

 hem zal ook ík verloochenen 

 voor mijn Vader die in de hemelen is!- 
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VERKONDIGING 

 
Gemeente zingt: Gezang 835 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Heinrich Nikolaus Gerber (1702-1775) - Trio in D 

 

Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Jeugdwerk 
 

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.  
     
 

 
 

 

 

 

 
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 21 juni.    
 

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368g 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Slotlied: Gezang 840 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - 
                Fuga (uit: Sonate II c minor, opus 65) 
 

 

   
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Aktie Vrijheidsmail juni 

Ook deze maand bieden wij de mogelijkheid via de 

website van Amnesty mee te doen met een Aktie per e-
mail. Via onderstaande link kunt u een e-mail sturen voor 

de Aktie van deze maand.  

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-

drieactivisten 
 

Deze maand schrijven wij voor drie oppositie-activisten uit Zimbabwe 

die op 13 mei zijn gearresteerd na het leiden van een protest tegen 

de regering. De vrouwen zijn gemarteld en seksueel misbruikt. Twee 
dagen later werden ze gevonden op 87 kilometer afstand van de 

hoofdstad. Sindsdien liggen ze in het ziekenhuis. Ze worden 

aangeklaagd voor het promoten van openbaar geweld. In de e-mail 

roepen wij de autoriteiten in Zimbabwe op om de beschuldigingen 
tegen de drie activisten onmiddellijk en onvoorwaardelijk in te 

trekken en alle intimidaties tegen hen te stoppen. 

 

https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-drieactivisten
https://www.amnesty.nl/forms/urgentaction-zimbabwe-drieactivisten
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

28 juni :  Drs. A. van Heusden 
 

  5 juli  : Ds. E.J. de Wijer 
 

12 juli  :  Mw. Drs. H. van Dorssen                       10.30 uur  

              Gezamenlijke Zomerdienst in de Thomaskerk 
 

19 juli  :  Ds. E.J. de Wijer                                   10.30 uur  

              Gezamenlijke Zomerdienst in de Thomaskerk 
 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     

14-06-2020 Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat en            € 215,00 

                      Collecte Dorpskerken (PKN) 

14-06-2020 Stichting Derde Wereld Hulp                             € 160,00 
                               
 

 
 
 

 
 
 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


