
 

 

Zondag 9 augustus 2020 – gezamenlijke zomerdienst van 

Oranjekerk, Thomaskerk en Willem de Zwijgerkerk 
M.m.v. voorganger ds. André Fox, ambtsdragers Rian Buijse en Else de Wit, organist Jos van der Bijl, 
koster Gijs-Bert Vervoorn. 
   

Welkom door de ambtsdrager van dienst Rian Buijse 
 
Moment van stilte 
 
Zingen Psalm 139: 1, 2 en 4 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 
Vg: Onze hulp in de naam van de HEER  
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
Vg: O God, keer u om naar ons toe 
Allen: en doe ons weer leven met hart en ziel 
Vg: Laat ons, o HEER, uw liefde zien 
Allen: en geef ons uw heil. 
  
Gebed om ontferming + gezongen respons: ‘Heer ontferm U’ 
 
Glorialied  Lied 352:1, 2, 4 en 6 ‘Jezus, meester aller dingen’ 
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
1e Lezing Jona 2: 1-11 (vertaling Karel Deurloo) 
JHWH zette een grote vis in om Jona op te slokken' 
Jona was in het ingewand van de vis, 
drie dagen en drie nachten. 
 
Jona bad tot JHWH, zijn God, uit het ingewand van de vis en zei. 
Uit mijn benauwdheid heb Ik geroepen tot JHWH 
en hij heeft mij geantwoord, 
uit de schoot van de onderwereld heb ik gejammerd 
gij hebt mijn stem gehoord. 
 
Ge had mij in de diepte geworpen, 
in het hart van de zeeën 
de stroom omgaf mij, 
al uw brekers en rollers gingen over mij heen. 
Ik echter zei: 
Verdreven ben ik, weg uit uw ogen 
toch blijft mijn blik gericht op uw heilige tempel. 
Mij omvingen de wateren tot stikkens toe, 
de oervloed omgaf mij 
riet was gewonden om mijn hoofd. 
 
Naar de wortels van de  bergen was ik afgedaald 
de aarde - haar grendels achter mij dicht, voor altijd 
maar gij deed mijn leven uit de groeve opstijgen, JHWH, mijn God! 
Toen mijn ziel in mij bezweek 
was ik JHWH indachtig 
tot u kwam mijn gebed 



 

 

tot uw heilige tempel. 
Die zich houden aan ijle idolen 
hun trouwbetoon laten ze varen. 
Maar ik, onder luide dank 
zal ik u slachtoffers brengen 
geloften die ik heb gedaan, zal ik inlossen 
De bevrijding -  is van JHWH! 
JHWH sprak tot de vis 
en die spuwde Jona op het droge. 
 
Lied 155: 1, 2, 3, 6, 7 ‘Zijt Gij mijn God’ 
 
2e Lezing : Mattheus 14:22-33  
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de 
overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, 
ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24De 
boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, 
door de golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het 
meer. 26Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ 
en schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet 
bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet 
komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30Maar toen hij 
voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red 
me!’ 31Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je 
getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33In de boot bogen de anderen zich voor 
hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’ 
 
Lied 155: 8 en 9 ‘Gij duldt het niet’ 
 
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 informatie over:  
1e diaconale collecte voor het Burennetwerk (S). Amsterdammers die hun buren graag een handje 
helpen en mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken worden door het Burennetwerk aan elkaar 
gekoppeld. Het gaat daarbij om kleine klusjes als boodschappen doen, een lamp ophangen of samen 
een wandeling maken. In elke wijk creëert het Burennetwerk netwerkjes waarin het vanzelfsprekend is 
dat buren elkaar helpen. Zo wil Burennetwerk de onderlinge inzet in de stad stimuleren. 
 
2e kerkelijke collecte voor vieringen van 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 9 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 9 
augustus’.    
 
Slotlied: 657: 1, 2 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ 
 



 

 

Uitzending en zegen  
 
Muziek 
 
 

 
U bent na de dienst van harte welkom voor koffie, thee en ontmoeting. 
 
Zondag 16 augustus 10.00u 6e Gezamenlijke zomerdienst in de Oranjekerk met ds. Wielie Elhorst. 
 
Viering van de Maaltijd van de Heer in de dienst van 16 augustus 

Op zondag 16 augustus, in de laatste dienst van de zomerserie, vieren we bij twee verhalen uit het 
Evangelie naar Matteüs die daar veel aanleiding toe geven, samen de Maaltijd van de Heer. We doen 
dat vanwege de omstandigheden uiteraard op aangepaste wijze. Voor de liturgische tafel staan twee 
tafels waarop voor alle aanwezigen apart een slokje wijn of druivensap in een glas en een stukje 
brood op een klein schoteltje staan. Alle aanwezigen worden apart genodigd en kunnen glas en 
schotel op de tweede tafel achterlaten. Zoals altijd, hebt u uiteraard ook de vrijheid niet deel te nemen. 
Als er in de kerk wordt gedeeld, kunt u dat ook thuis doen. Zorgt u er dan voor dat u een beetje wijn 
en een stukje brood klaar hebt staan. U kunt elkaar brood en wijn aanreiken met bijvoorbeeld de 
woorden: ‘lichaam van Christus’ en ‘wijn van het koninkrijk’. U kunt het elkaar ook zonder woorden 
aanreiken. Als u liever thuis geen brood en wijn gebruikt, kunt u ook uw handen in een ontvangend 
gebaar ophouden en in de geest van het ogenblik delen. U kunt natuurlijk ook helemaal niet 
deelnemen, als u dat niet wilt. Voelt u zich daarin vrij. Ds. Wielie Elhorst gaat voor in de dienst. Mocht 
u over de Maaltijd nog vragen hebben, mailt of belt u hem gerust, e-mail: jhw.elhorst@gmail.com, tel. 
(06) 22 85 76 76. 
 
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! 
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 www.willemdezwijgerkerk.nl 
 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:l.vandekamp@diaconie.org
http://www.oranjekerkamsterdam.nl/
http://www.dethomas.nl/
http://www.willemdezwijgerkerk.nl/

