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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) - 

                ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ 
 

Woord van welkom 
                                                                Gemeente gaat staan 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 28: 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 28: 2 
 

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 28: 3 

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 871 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 12 - 25 (Naardense Bijbel) 
 

12 Wie mat de wateren in zijn holle hand, 
 vatte de hemelen in een span, 

 het stof der aarde in een beker,- 

 woog de bergen in een balans, 

 de heuvels in een schaal? 
13 Wie vat de adem van de Ene,- 

 een man die hem zijn raadslag doet kennen?  

14 Met wie houdt hij beraad 

     en helpt die hem verstaan, 
 leert hij hem het pad van het recht,- 

 leert hij hem kennis 

 en zal hij hem 

     de weg des verstands doen kennen? 
15 Zie, de volkeren zijn 

     als een spat uit een emmer, 

 als een stofje op de weegschaal 

     worden ze beschouwd; 

 zie, eilanden legt hij neer als poeder.  
16 De Libanon 

 is nog niet genoeg als brandstof,- 

 het wild daarvandaan 

 niet genoeg voor een opgangsgave. 
17 Alle volkeren zijn als niet tegenover hem,- 

 als niets en ledigheid 

     worden zij door hem beschouwd.  

18 Met wie dan wilt ge God vergelijken,- 
 wat voor gelijkenis gereedmaken voor hem?  

19 Het godsbeeld 

     dat de meester heeft gegoten?- 

 de goudsmelter overtrekt het met goud,- 

 ook zilverbeslag smeedt hij.  
20 Wie zo’n heffing niet opbrengt 

 kiest een stuk hout dat niet vermolmt; 

 een wijze werkmeester zoekt hij zich uit 

 om een beeld op te richten dat niet wankelt.  
21 Weet ge niet, hoort ge niet, 

 is u niet van hoofde aan gemeld,- 

 hebt ge nooit iets begrepen 
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 van de grondvesten der aarde?  

22 Hij die zetelt boven de boog van de aarde 
 -en wie op haar zitten zijn als sprinkhanen- 

 die hemelen plooit als een doek 

 en ze spreidt als een tent om in te zitten,  

23 die notabelen prijsgeeft als niets, 
 rechters op aarde 

     ‘woest-en-ledig’ heeft gemaakt:  

24 nauwelijks zijn ze geplant, 

 nauwelijks gezaaid, 
 nauwelijks is hun stomp 

     in de aarde geworteld,- 

 of hij heeft al over hen geblazen 

     en zij drogen uit, 
 en een storm tilt ze op als stoppels.  

25 Met wie wilt ge mij vergelijken, 

     wie moet ik evenaren?- 

 zegt de Heilige; 
 

Solisten zingen: Psalm 86: 1 en 3 
  
Tweede Schriftlezing: Matteüs 13: 24 - 30 en 36 - 43 (Naardense Bijbel) 
 

24 Een ander zinnebeeld 

 houdt hij hun voor; hij zegt: 
 te vergelijken is het koninkrijk der hemelen 

 met een mens die 

 goed zaad zaait in zijn akker; 

25 maar terwijl de mensen slapen 
 komt zijn vijand; 

 als hij ratelgras heeft gezaaid, 

 midden tussen de tarwe, 

 gaat hij weg;  
26 wanneer het gewas uitspruit 

 en vrucht maakt, 

 dán 

 verschijnt ook het ratelgras;  

27 de dienaars van de huiseigenaar 
 komen bij hem en zeggen: 

 heer, hebt u niet goed zaad 

 in uw akker gezaaid; 

 waarvandaan heeft hij dan ratelgras?-  
28 hij brengt tot hen uit: 

 een vijandig mens heeft dat gedaan!- 
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 de dienaars zeggen tot hem: 

 wilt u dan dat we weggaan 
 en het bijeenlezen?- 

 maar hij brengt uit: nee,  

29 anders zult ge bij het bijeenlezen 

 van het ratelgras tegelijk daarmee 
 de tarwe uitrukken; 

30 laat allebei samen groeien 

 tot aan de oogst; 

 op het moment van de oogst 
 zal ik tot wie oogsten zeggen: 

 leest eerst het ratelgras bijeen 

 en bindt het in bundels 

 om het te verbranden, 
 maar brengt de tarwe samen 

 in mijn schuur! 
 

36 Dán, 
 als hij de scharen loslaat 

 en het huis binnenkomt, 

 komen zijn leerlingen tot hem 

 en zeggen zij: 
 verklaar ons het zinnebeeld 

 van het ratelgras in de akker! 

37 Ten antwoord zegt hij: 

 die het góede zaad zaait 
 is de mensenzoon; 

38 de akker is de wereld; 

 het goede zaad, dat zijn 

 de zonen-en-dochters van het koninkrijk; 

 het ratelgras, dat zijn 
 de zonen-en-dochters van de boze;  

39 de vijand die dat zaait, 

 dat is de uiteenwerper; 

 de oogst is 
 de voleinding van deze wereldtijd 

 en die oogsten, dat zijn engelen;  

40 zoals dan het ratelgras 

 bijeengelezen en in vuur verbrand wordt, 
 zó zal het zijn 

 in de voleinding van deze wereldtijd: 

41 de mensenzoon 

 zal zijn engelen uitzenden 
 en uit zijn koninkrijk zullen zij 



 6 

 bijeenlezen alle struikelblokken 

 en wie wetteloosheid doen,  
42 en zij zullen hen 

 in de vuuroven werpen; 

 daar zal het geween zijn 

 en het knarsen van de tanden;  
43 dán 

 ‘zullen de rechtvaardigen stralen’ 

 als de zon, 

 in het koninkrijk van hun vader; 
 wie oren heeft moet horen! 

 

VERKONDIGING 

 

Solisten zingen: Gezang 765 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Wohl mir das ich Jesum habe’ -  BWV 147 

 

Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Eigen Wijkproject 
 

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 19 juli.    
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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 19 juli’.    

  

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

 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 993 
  
       
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Praeludium D dur - BWV 532 
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Aktie Vrijheidsmail juli 

Ook tijdens de zomermaanden 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/ua-indonesie-rohingya 

 

Deze maand schrijven wij voor meer dan vierhonderd Rohingya-

vluchtelingen die al weken, mogelijk maanden vast zitten op zee, op 
de vlucht voor het Myanmarese leger, dat een geweldscampagne 

tegen hen voert in de noordelijke staat Rakhine. Zuid- en Zuidoost-

Aziatische regeringen uit de hele regio weigeren de Rohingya’s van 

boord te halen vanwege het coronavirus. Er zijn al tientallen mensen 
overleden. In de mail wordt de Indonesische regering opgeroepen 

om onmiddellijk een regionale spoedvergadering te organiseren over 

het coördineren van zoek- en reddingsoperaties om boten in nood op 

te sporen en bij te staan. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.amnesty.nl/forms/ua-indonesie-rohingya
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 
 

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 
 

  6 sep.:  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     
 

12-07-2020  Wijkdiaconie en Tienerwerk                                   € 145,00 

                   Stichting Derde Wereld Hulp                           €   75,00 

                   
          

                     

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. 

 
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/

