
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST 

 

 

zondag 17 januari 2021 

 

 
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer 

Cantor-organist: Harmen Trimp 

Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer 

Diaken van dienst: Heleen Struijs 

Lector: Arnoldien van Berge 
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en  

Gerard Endedijk 

Beeld & Geluid: Femke van Beusekom 

 
 

 

Samen met onze zustergemeente van de  

Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam 

 
 

 
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 

Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning 

Tel. 020 - 673 81 71  www.dethomas.nl  e-mail: bureau@dethomas.nl 

 
 

http://www.dethomas.nl/
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Opgang 

 
Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Jean Langlais (1907-1991) - 

                ‘Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren’  
                uit: Fünf Choralvorspiele für Orgel 

                                                                

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. 

 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 66a 
 
 

Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met  
Gezang 299e 

 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Genesis 23: 1 - 11 (Naardense Bijbel) 
 

1 De levensdagen van Sara worden 

 honderd jaar en twintig jaar 

     en zeven jaren: 

 dat zijn de jaren van de levensdagen van Sara. 
2 Dan sterft Sara, 

 in Kirjat Arba, dat is Hebron, 

     in het land van Kanaän; 

 Abraham komt binnen 
 om Sara te beklagen en haar te bewenen.  

3 Dan staat Abraham op 

 van boven het aanschijn van zijn dode,- 

 en spreekt de zonen van Cheet aan 
     om te zeggen:  
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4 gast en bijwoner ben ik bij u; 

 geeft u mij een eigen graf bij u, 
 dan kan ik mijn dode begraven 

     van voor mijn aanschijn. 

5 Dan antwoorden de zonen van Cheet 

     Abraham en zeggen tot hem:  
6 hoor naar ons, heer: 

 een verhevene van God bent u onder ons; 

 in de keur van onze graven,- 

 begraaf dáár uw dode; 
 niemand van ons 

 zal zijn graf aan u weigeren 

     om uw dode te begraven! 

7 Abraham staat op 
     en buigt voor de manschap van het land, 

     voor de zonen van Cheet.  

8 Hij spreekt met hen en zegt: 

 als u van ziel en zinnen bent 

 dat ik mijn dode begraaf 
     van voor mijn aanschijn, 

 hoort dan mij aan 

 en bepleit voor mij bij Efron, 

     zoon van Tsochar,  
9 dat hij mij geeft 

 de spelonk van de Machpela 

     die van hem is,- 

 aan de rand van zijn veld; 
 voor de volle zilverwaarde 

     kan hij mij die geven, 

     als een eigen graf bij u. 

10 Efron is gezeten onder de zonen van Cheet; 

 Efron de Chitiet antwoordt Abraham 
     voor de oren van de zonen van Cheet, 

 voor allen die gekomen zijn 

     in de poort van zijn stad 

     en zegt:  
11 nee, mijn heer, hoor naar mij: 

 het veld heb ik u hierbij gegéven, 

 en de spelonk daarin heb ik u gegeven; 

 voor de ogen van de zonen 
     van mijn manschap 

     heb ik het u gegeven: 

     begrááf uw dode! 
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Solisten zingen: Gezang  803: 1 en 3 

  
Vervolg Schriftlezing Genesis 23: 12 - 20  (Naardense Bijbel) 

 

12 Abraham buigt 

 voor het aanschijn 
     van de manschap van het land 

13 en spreekt tot Efron voor de oren 

     van de manschap van het land 

     door te zeggen: 
 echt, als u nu eens hoorde naar míj!- 

 geven zal ik het zilvergeld voor het veld, 

     neem het van mij aan, 

 dan kan ik mijn dode daar begraven! 
14 Dan antwoordt Efron Abraham 

     en zegt tot hem: 

15 mijn heer, hoor naar míj, 

 land voor vierhonderd sikkel zilver, 

     wat zal dat tussen mij en u?- 
 uw dode, begraaf die!  

16 Abraham hoort 

 naar Efron 

 en Abraham weegt voor Efron 
 het zilver af 

 waarvan hij heeft gesproken 

     voor de oren van de zonen van Cheet: 

 vierhonderd sikkel zilver, 
 gangbaar bij de handelaar. 

17 Zo komt het veld van Efron 

 bij de Machpela 

 in het zicht van Mamree,- 

 het veld en de spelonk die erin is 
 en al het geboomte op het veld 

 in heel zijn gebied rondom, te boek te staan 

18 als van Abraham, als aankoop, voor de ogen 

     van de zonen van Cheet,- 
 bij allen die gekomen zijn 

    in de poort van zijn stad. 

19 Na dat alles heeft Abraham Sara, 

     zijn vrouw, begraven 
 in de spelonk 

 in het veld van de Machpela, 

     op het aanschijn van Mamree, 
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     dat is Hebron; 

 in het land van Kanaän.  
20 Zo komt het veld met de spelonk 

     daarin te boek 

    te staan als van Abraham 

     als een eigen graf,- 
 gekocht van de zonen van Cheet. 

 

Verkondiging 
 
 

Solisten zingen: Gezang 164 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Vater unser im Himmelreich’ -  

                Alio modo manualiter - BWV 683 

 
Inzameling van de gaven voor: Sociale Kruidenier - Voedselmarkt Zuid 

en Oecumene 

 

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 

Giften kunnen worden overgemaakt op NL28 INGB 0005 084 450 

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk 

te Amsterdam, o.v.v. Collecte 17 januari.    
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VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  

Gezang 368c 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 763 
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Praeludium C dur - BWV 547 
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL - JANUARI 

 

Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie 

Vrijheidsmail. 
 

Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-

actie/acties klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in 

uw browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op 

dit moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie 
op gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en 
woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te 

klikken. Doet u ook mee? 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:               (aanvang 10.30 uur)                
 

24 jan.  :   Ds. E.J. de Wijer 
 

31 jan. :   Ds. A. van Ligten 
 

07 feb.  :   Ds. E.J. de Wijer 
 

14 feb.  :   Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

10-01-2021 Collecteopbrengst                                          €  125,00 

10-01-2021 Stichting Present                                            €    55,00 
 
 
 
 

 
 
 

Agenda 

 

Wo. 20 jan. : ThomasTheologie (voorheen Meelezen)       14.00 uur 

                    Online - aanmelden via predikant@dethomas.nl  
      Zie voor meer informatie ook www.dethomas.nl 

 

    

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na 

het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen 
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van 

stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur 

kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u 

verder wegwijs maken. 
 

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. 

mailto:predikant@dethomas.nl
http://www.dethomas.nl/

