ORDE VAN DIENST

zondag 18 april 2021

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Leo Endedijk
Lector: Gerrit Visser
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 W IJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) ‘Nun danket alle Gott’ - BWV 654
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 33: 1, 2 en 8
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e:

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Micha 4: 1 - 5 (Naardense Bijbel)
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Geschieden zal het
in het latere der dagen
dat de berg met het huis van de Ene
gereed zal staan
aan het hoofd van de bergen,
hij boven heuvels verheven zal zijn;
gemeenschappen zullen naar hem toestromen
en gaan zullen
vele volkeren,
en zeggen:
gaat mee, laten wij opklimmen
naar de berg van de Ene,
naar het huis van Jakobs God
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opdat hij ons zal onderrichten
in zijn wegen
en wij zullen gaan over zijn paden;
ja, van Sion moge onderricht uitgaan,
spreken van de Ene uit Jeruzalem!
Rechtspreken zal hij
tussen vele gemeenschappen
en terechtwijzen zal hij krachtige volken
tot ver weg;
zij zullen hun zwaarden omsmeden
tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen,
zij zullen niet meer
volk tegen volk een zwaard dragen
en zij zullen geen oorlog meer leren;
zij zullen zitten
ieder onder zijn wijnstok
en onder zijn vijgenboom
en niemand die hen opschrikt;
ja, de mond van de Ene, de Omschaarde,
heeft gesproken!
Want alle gemeenschappen
mogen voortgaan
ieder in de naam van zijn god,maar wíj
zullen voortgaan in de naam van de Ene,
onze God, voor eeuwig en dan nog!

Solisten zingen: Psalm 98b
Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 15 - 25 (Naardense Bijbel)
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Wanneer ze dan
het morgenmaal gehouden hebben
zegt Jezus tot Simon Petrus:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief,
méér dan zij?
Hij zegt tot hem: ja Heer,
ú weet dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem: weid mijn bokjes!
Weer, een tweede keer, zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, heb je mij lief?3
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en hij zegt tot hem: já Heer,
ú weet dat ik uw vriend ben!
Hij zegt tot hem:
wees herder over mijn schaapjes!
Ten derden male zegt hij tot hem:
Simon-van-Johannes, ben je mijn vriend?
Petrus wordt bedroefd, omdat hij
ten derden male tot hem zegt
‘ben je mijn vriend?’,
en hij zegt tot hem: Heer,
ú weet alles,
ú kent mij als uw vriend!
Jezus zegt tot hem:
weid mijn schaapjes!amen, amen, zeg ik jou:
toen je jonger was omgordde je jezelf
en heb je gewandeld waar je wilde;
maar wanneer je oud wordt
zul je je handen uitstrekken
en een ander zal je gorden en
brengen waar je niet wilt!
Maar daarmee zegt hij in tekentaal
met wat voor dood
hij God verheerlijken zal.
Als hij dat gezegd heeft
zegt hij tot hem: volg mij!
Als Petrus zich omkeert
kijkt hij ertegenaan dat de leerling
welke Jezus (het meest) heeft liefgehad
(hem) volgt,hij die ook bij de maaltijd
tegen zijn borst aan viel en zei
‘heer, wie is het die u prijsgeeft?’
Als hij hém dan ziet
zegt Petrus tot Jezus:
Heer, maar wat zal híj?
Jezus zegt tot hem:
indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jou?- jíj: volg mij!
Dit woord dan trekt uit
naar de broeders-en-zusters
dat die leerling niet sterft;4
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maar Jezus zegt niet tot hem
dat hij niet sterft,
nee,
‘indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom,
is dat iets tegen jóu?’
Híj is de leerling
die van deze dingen getuigt
en deze dingen heeft beschreven,
en we weten dat zijn getuigenis waar is.
Maar er zijn nog vele andere dingen
die Jezus heeft gedaan;
als die één voor één beschreven worden
zal, naar ik meen, de wereld zelf
geen ruimte hebben
voor de volgeschreven boeken.

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 424

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Pastoraat bij
huwelijken
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.
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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 18 april.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368f
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen: Slotlied (staande): Gezang 622: 1, 2 en 6
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) –
Fuga G-dur - BWV 550
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL – APRIL
Graag vragen wij weer uw aandacht voor de Aktie
Vrijheidsmail.
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-inactie/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?
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
25 apr. :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer

2 mei : Ds. A. van Ligten
9 mei :

Ds. E.J. de Wijer

13 mei : Hemelvaartsdag

nadere informatie volgt

16 mei : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
11-04-2021 Collecteopbrengst
11-04-2021 Stichting Present

€ 190,00
€ 90,00

Agenda
Wo. 21 apr. : ThomasTheologie
14.00 uur
Online - aanmelden via email predikant@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.
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