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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                ‘Nun danket alle Gott’ -  

                à 2 claviers et pédale / il canto fermo nel soprano -  

                BWV 657  

 
                                                                Gemeente gaat staan 

 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 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 84: 4 
 

Gemeente gaat zitten  
 

Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met: 
 

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 
 

Solisten zingen: Gezang 273 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Zacharia 9: 9 - 12 (Naardense Bijbel) 

 

9 Jubel luide, dochter Sion, 

 schal het uit, dochter Jeruzalem: 

 zie, je koning komt naar je toe, 
 een rechtvaardige, een redder is hij,- 

 een ootmoedige, rijdend op een ezel, 

 op een veulen, het jong van een ezelin. 

10 ‘Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, 
 de paarden uit Jeruzalem, 

 weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, 

 en tot de volkeren zal hij van vrede spreken! 

 Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, 
 en van de Rivier tot aan de einden der aarde.  

11 En ook jij: om het bloed van je verbond 

 laat ik je gebondenen los uit de put 

 waarin geen water is;  
12 keert terug naar de vesting, 

 gebondenen die hoop koestert; 

 en ook geldt: heden 

 meld ik dat ik met het dubbele 

 naar jou terugkeer; 
 

Solisten zingen: Gezang 550 

 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 11: 25 - 30 (Naardense Bijbel) 
 

25 Op dat moment geeft Jezus zijn oordeel: 

 ik dank u, Vader, 

 Heer van de hemel en het aardland, 
 dat gij deze dingen hebt verborgen 

 voor wijzen en verstandigen 

 en ze hebt onthuld aan onmondigen; 

26 ja, Vader, dat zó voor u 
 welbehagen is geschied!  

27 Alles is aan mij overgegeven 

 door mijn Vader, 

 en niemand behalve de Vader 

 kent de Zoon, 
 en behalve de Zoon 
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 en aan wie de Zoon het wil onthullen 

 kent niemand de Vader!  
28 Hierheen, naar mij toe, allen 

 die vermoeid en belast zijt, 

 en ík zal u rust geven!  

29 Neemt mijn juk op u 
 en leert van mij 

 dat ik zachtmoedig ben 

 en nederig van hart, 

 en ge zult rust vinden 
 voor uw zielen;  

30 want mijn juk is passend 

 en mijn last is licht! 

 

VERKONDIGING 

 

Solisten zingen: Gezang 897 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ - BWV 647 

 
Inzameling van de gaven voor: Stichting Present en Kosten 

activiteiten kerkenraad 

 

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.  
     
 
 

 

 

 

 
 



 5 

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 5 juli.    

 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met  
Gezang 368g 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 
Solisten: Slotlied (staande): Gezang 675 

           

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Allegro uit Concerto -  BWV 594 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

12 juli  :  Ds. J. Heuvelink                            10.30 uur  

              Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 
 

19 juli  :  Ds. E.J. de Wijer                                   10.30 uur  
              Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 
 

26 juli  :  Mw. Drs. H. van Dorssen                       10.30 uur  
              Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 
 

  2 aug.:  Ds. E.J. de Wijer       10.00 uur      

     Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 

              De kerkdienst is alleen online te volgen via        

   www.kerkdienstgemist.nl. De Thomaskerk is gesloten. 
 

  9 aug.:  Ds. A. van Berge       10.00 uur      
     Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 

              De kerkdienst is alleen online te volgen via        

   www.kerkdienstgemist.nl. De Thomaskerk is gesloten. 
 

16 aug.:  Ds. W. Elhorst       10.00 uur      

     Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 

   De kerkdienst is alleen online te volgen via       
   www.kerkdienstgemist.nl. De Thomaskerk is gesloten. 
 

23 aug.:  Drs. A. van Heusden 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

28-06-2020 Wijkdiaconie en Onderhoud kerkgebouw           € 195,00 
                               
 

 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

 


