
Zondag 16 augustus 2020 
(Negende zondag van de zomer) 

Laatste in de serie van gezamenlijke zomerdiensten 

met Willem de Zwijgerkerk en  de Thomaskerk 

Voorganger: ds. Wielie Elhorst                Organist: Remco Wijnia 

Ambtsdrager van dienst: Rian Buijse     Solist: Rian Buijse 

Koster: Gijs-Bert Vervoorn       Lector: Marja Zijlstra 

 

Inleidend orgelspel 
 
Kinderverhaal 
 
Welkom en inleidende woorden 
 
(staande) Zingen: Psalm 67: 1 en 2       
          

Gezongen kyriëgebed (Gregoriaans, tiende eeuw) 

 

Gesproken gloria 

 

Inleiding op de opening van de Bijbel: Lied 333 

 

Schriftlezing: Matteüs 15:21-38 

En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een 

Kanaänitische vrouw die uit de streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn 

dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen 

kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons 

aan schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van 

Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is 

niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, 

maar de honden toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: 

‘U hebt een groot geloof! Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter 

genezen. 

Jezus trok weer verder. Bij het Meer van Galilea ging hij de berg op.; daar ging hij zitten. Er kwamen grote 

mensenmassa’s op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen 

meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen. De mensen zagen vol verwondering 

hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer 

konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël. 

Nadat Jezus zijn leerlingen bij zich had geroepen, zei hij: ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze 

zijn nu al drie dagen bij me en ze hebben niets meer te eten. En hen met een lege maag naar huis sturen 

wil ik niet, want dan zouden ze onderweg bezwijken.’ De leerlingen antwoordden: ‘Maar waar halen we in 

deze verlatenheid genoeg brood vandaan om al die mensen te voeden?’ Jezus vroeg hun: ‘Hoeveel broden 

hebben jullie?’ Ze zeiden: ‘Zeven, en wat visjes.’ Hij gaf de mensen de opdracht op de grond te gaan zitten.  

Toen nam hij de zeven broden en de vissen, sprak het dankgebed uit, brak de broden en deelde ze uit aan 

de leerlingen, en de leerlingen gaven ze aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de 

stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze zeven manden vol. Er hadden ongeveer vierduizend 

man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Nadat hij de mensen had weggestuurd, stapte hij in de 

boot en voer naar de omgeving van Magadan. 

 

Zingen: Psalm 67:3 

Overdenking in voorbereiding op de Maaltijd van de Heer 



Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed 

 

Collecte, onder orgelspel 

1e diaconale collecte is bestemd voor: Voedselbank Amsterdam Zuid/De Pijp    

2e kerkelijke collecte is bestemd voor: het pastoraat. 

Thomaskerk: Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer  
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 rekeningnummer 
NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam  inz. Willem de Zwijgerkerk te 
Amsterdam, o.v.v. ‘Collecte 16 augustus’.   
  
Oranjekerk: Bijdragen aan de diaconale collecte kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 
NL19 INGB 0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk collecte 16 augustus;  
Bijdragen aan de kerkelijke collecte via NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam 
o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente collecte 16 augustus’.   
 

Inleiding op de Maaltijd van de Heer 

 

Tafelgebed met instellingswoorden (V = voorganger, A = allen) 

V God zij met u. 

A Zijn Geest in ons midden. 

V Hef uw harten omhoog. 

A Wij heffen ons hart op tot God. 

V Brengen wij danken aan onze God. 

A ZHij is het waard onze dank te ontvangen. 

 

Na: ‘Zo voegen wij ons in het hemels koor’: Lied 985:1 

 

Vervolg Tafelgebed, eindigend met het 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.”  

Vredesgroet 

 

Nodiging 

 

Onder het gebruiken van brood en wijn zingen wij: Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’ 

Dankgebed 

Slotlied: melodie van Lied 150a op de tekst van Sytze de Vries    we gaan staan 

1. Zingt volop Gods lof, de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem, een lied in de mond. 
Gij engelen, machten voor Zijn aangezicht. 
En zingt u te buiten, in ’t hemelse licht 
 
2. Zingt volop Gods lof, gij, aarde in koor, 
stem in met het lied, dat daar wordt gehoord. 
Bezing Zijn genade, gij schepping looft Hem 
die u leerde zingen, geef liefde uw stem. 
 

3. Zingt volop Gods lof, laat horen de klank 
van snaren en fluit, betoon Hem uw dank 
met al wat geluid geeft, sla aan het akkoord, 
van wat Hij gedaan heeft en zing het dan voort. 

 
4. Zingt volop Gods lof, want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij, 
tot leven geroepen, voor liefde bestemd 
besteedt dan uw adem, aan zingen voor Hem. 

Uitzending en zegen (met gezongen ‘amen’) 

 

Uitleidend orgelspel 

 


