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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Von Gott will ich nicht lassen’ -  BWV 658 

 

                                                                Gemeente gaat staan 

Solisten: Aanvangslied: Gezang 217: 1 en 2 
 

Bemoediging en Groet 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  

 Die liefde is en grond van ons bestaan. 

 Die ons stelt in Haar licht en ons roept tot Zijn dienst. 
 Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt. 

 

 Vrede voor u allen. 

 Vrede voor de wereld.  

 Amen. 
 

Vervolg: Gezang 217: 3 en 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: Gezang 217: 5 
 

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: Psalm 117d (3x) 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Matteüs 13: 1 - 9 en 18 - 23 (NBV) 
 

1 Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het 
 meer zitten.  

2 Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en 

 daarom ging hij in een boot  zitten, terwijl de menigte op de 

 oever bleef.  
3 Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand 

 ging eens naar zijn land  om te zaaien.  

4 Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er 

 kwamen vogels die het  opaten.  
5 Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig  

 aarde was, en het schoot  meteen op omdat het niet diep in de 

 grond kon doordringen.  

6 Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen 
 wortel had droogde het uit.  

7 Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die 

 opschoten verstikten ze het  zaaigoed.  

8 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht 

 voort, deels  honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels 
 dertigvoudig.  

9 Laat wie oren heeft goed luisteren!’ 
 

18 Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier:  

19 bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet 

 begrijpt, komt hij die  het kwaad zelf is en rooft wat hun in het 

 hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid.  
20 Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het 

 woord horen en het  meteen met vreugde in zich opnemen.  

21 Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. 

 Worden ze vanwege het  woord beproefd of vervolgd, dan 
 houden ze geen ogenblik stand.  

22 Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het 

 woord horen, maar bij wie  de zorg om het dagelijkse bestaan 

 en de verleiding van de rijkdom het woord  verstikken, zodat 
 het zonder vrucht blijft.  

23 Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het 

 woord horen en begrijpen.  Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, 

 deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels  dertigvoudig.’ 
 

Solisten zingen: Gezang 422: 1 
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VERKONDIGING 

 
Solisten zingen: Gezang 718 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) -  

                ‘Vater unser im Himmelreich’ 
 

Inzameling van de gaven voor:   

-  Wijkdiaconie en Tienerwerk 

-  Stichting Derde Wereld Hulp (zie de Nieuwsbrief in uw orde van 

dienst en 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. 
                 
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 12 juli.    
 

Oranjekerk 

Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr. 

NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. 
‘Oranjekerkgemeente collecte 12 juli’.    
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VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met  

Gezang 368g 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 425 
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

       Fuga G dur - BWV 577 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

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 Thomaskerk is gesloten. 
 

  9 aug.:  Ds. A. van Berge       10.00 uur      

     Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 

   De Thomaskerk is gesloten. 
 

16 aug.:  Ds. W. Elhorst       10.00 uur      
     Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk  

   De Thomaskerk is gesloten. 
 

23 aug.:  Drs. A. van Heusden 
 

30 aug.: Ds. E.J. de Wijer 

 

N.B. 

Alle kerkdiensten zijn online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl., 
maar kunnen ook fysiek worden bijgewoond. 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

05-07-2020  Stichting Present en Kosten activiteiten           € 85,00 
                   kerkenraad 

          

 

                     
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. 

 
Van 12 juli t/m 16 augustus is er geen Kleine Thomas en geen Baby 

Thomas in verband met de zomervakantie. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

