Zondag 2 augustus 2020 – gezamenlijke zomerdienst
van Oranjekerk, Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk
M.m.v. ds. Evert Jan de Wijer, ambtsdragers Iemme Haan en Rian Buijse, organist Jos van der
Bijl, koster Gijs-Bert Vervoorn.

Welkom door de ambtsdrager van dienst Iemme Haan
Moment van stilte
Lied psalm 92: 1, 2 en 3 ‘Waarlijk, dit is rechtvaardig’
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming + respons: ‘Heer, ontferm U’
Glorialied Gezang 871, 1, 2 en 3 ‘Jezus zal heersen, waar de zon’
Gebed bij de opening van de Schrift
1e Lezing Nehemia 9: 15-20
15
Wanneer ze honger hadden gaf u hun brood uit de hemel, wanneer ze dorst hadden liet u
water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen,
het land dat u hun onder ede had beloofd. 16Maar onze voorouders hebben zich misdragen;
koppig als ze waren luisterden ze niet naar uw geboden. 17 Ze weigerden te luisteren en ze
vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan, ze
wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol,
geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet.
18
Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: ‘Dit is je god, die je uit Egypte heeft
geleid!’ 19Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten.
Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s nachts was er de
vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. 20U gaf hun uw goede geest, en zo
verkregen ze inzicht; u stilde hun honger met manna, u leste hun dorst met water.
Lied 392: 1 en 2 ‘Wie kent de eenvoud van het breken’ (op de melodie van Willem Vogel in
Zingend Geloven 8: 70)
2e Lezing Matteüs 14: 13-21
13
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen
kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over
land. 14 Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij
genas hun zieken.
15
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een
afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten
voor zichzelf te kopen.’ 16Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te
eten.’ 17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 18Hij zei:
‘Breng ze mij.’ 19En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam
hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en
brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de
mensen. 20Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren
ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. 21Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten,
vrouwen en kinderen niet meegeteld.
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Lied 392: 3 en 4
Overweging met aansluitend muziek
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
“Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw koninkrijk kome; Uw wil
geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en
vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.”
Mededelingen en collectes voor 1. Wijkdiaconie en 2. Gemeenteactiviteiten van respectievelijk
de Oranjekerk, Thomaskerk of Willem de Zwijgerkerk.
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.
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 2 augustus’.
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 2 augustus’.
Slotlied 841: 1, 2 en 4 ‘Wat zijn de goede vruchten?’
Uitzending en zegen
Muziek

U bent na de dienst van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting.
Zondag 9 augustus 10.00u 5e Gezamenlijke zomerdienst in de Oranjekerk.
Zondag 16 augustus 10.00u 6e Gezamenlijke zomerdienst in de Oranjekerk met ds. Wielie
Elhorst.
De diensten zijn (na) te (be)luisteren via www.kerkdienstgemist.nl ‘Oranjekerk Amsterdam’.
Willem de Zwijgerkerk: Open Inloop en Muziek
Elke woensdag in augustus is er muziek tijdens de Open Inloop in de Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14, van 10.00- 12.00 uur. Van harte welkom!
5 augustus: Odenseband
12 augustus: Jo van Beusekom en Wilma Menko, orgel/piano
19 augustus: Odenseband
26 augustus: Frans Bakker e.a., gitaar
Voor informatie en vragen: Linda van de Kamp, l.vandekamp@diaconie.org, 06 832 508 90

www.oranjekerkamsterdam.nl

www.dethomas.nl
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www.willemdezwijgerkerk.nl

