
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 

 

zondag 9 mei 2021 

 
 

 

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer 

Cantor-organist: Harmen Trimp 

Ouderling van dienst: Jannie Verhage 
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 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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Sonate VI G dur - BWV 530 
 

Woord van welkom 

 

                                                                Gemeente gaat staan 

 

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   

 

Gemeente gaat zitten  

 
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met  

Gezang 299e: 

 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 45: 15 - 19 (Naardense Bijbel) 
 

15 voorwaar, 

gij zijt een Godheid die zich verbergt,- 

Israëls God, redder! 
16 beschaamd en te schande gemaakt 

    worden zij allen,- 

 tezamen zullen in schande voortgaan 
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 wie die gestalten vervaardigen. 

17 Israël zal worden gered door de Ene 
 in eeuwigheden van redding; 

 ge zult niet worden beschaamd 

    of te schande gemaakt 

   tot in eeuwigheden, zolang! 
18 Want zo heeft gezegd de Ene, 

    schepper der hemelen, 

    hij is God, 

 de formeerder van de aarde en haar maker, 
    hij is het die haar bevestigt, 

 niet voor een woest-en-ledig 

    heeft hij haar geschapen, 

    om er te zetelen heeft hij haar gevormd: 
 ik ben de Ene en anders geen; 

19  niet in het verborgene heb ik gesproken, 

 of in een oord in land vol duister, 

 nooit heb ik tot Jakobs zaad gezegd: 

    zoekt mij in woest-en-ledig!- 
ik, de Ene, spreek gerechtigheid uit, 

ik meld rechtmatigheden!- 

 

Solisten zingen: Gezang 322 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 9 - 17 (Naardense Bijbel) 
 

9 Zoals de Vader mij heeft liefgehad 

 heb ík ú liefgehad: 

 blijft één met mijn liefde; 

10 als ge mijn geboden bewaart 
 zult ge één blijven met mijn liefde, 

 zoals ík de geboden van mijn Vader 

 heb bewaard 

 en één blijf met zijn liefde.  

11 Dit alles heb ik tot u uitgesproken 
 opdat mijn vreugde in u zal zijn 

 en uw vreugde haar volheid bereikt. 

12 Dit is mijn gebod: 

 dat ge elkaar liefhebt 
 zoals ik ú heb liefgehad.  

13 Grotere liefde dan deze heeft niemand: 

 dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet 
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 voor zijn vrienden.  

14 Gíj zijt mijn vrienden 
 als ge doet wat ik u gebied; 

15 ik noem u niet meer dienaars, 

 omdat de dienaar niet weet 

 wat zijn heer doet; 
 maar u heb ik vrienden genoemd 

 omdat ik aan ú bekend heb gemaakt 

 al wat ik gehoord heb bij mijn Vader. 

16 Niet gij hebt mij uitgekozen, 
 nee, ík heb ú uitgekozen 

 en ik heb u ingezet 

 opdat gíj heen gaat en vrucht draagt 

 en uw vrucht blijft,- 
 opdat, wat ge de Vader ook zult vragen 

 in mijn naam, 

 hij u dat zal geven.  

17 Deze dingen gebied ik u: 

 dat ge elkaar liefhebt! 
 

Verkondiging 
 

Solisten zingen: Gezang 667 
  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) – 

                ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ -  BWV 649 

 
Inzameling van de gaven voor 

-  Shiva en Missionair Werk & Kerkgroei 

-  Stichting Present (zie de Nieuwsbrief op de website) 

 
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. 
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U kunt ook geven via Givt.  
 

 

 

 
 

 

 

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag 
vermelden.   

                 

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 9 mei.    

 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  

Gezang 368f 
 

Stil gebed    Gebed des Heren 

 

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 791: 1, 3 en 4 
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) – 

                Praeludium und Fuga C dur - BWV 531 

 

 
 

 

 

 
 



 6 

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:               (aanvang 10.30 uur)                
 

13 mei  : Ds. E.J. de Wijer                Hemelvaartsdag   

                                                        aanvang: 09.00 uur           
 

16 mei  : Ds. E.J. de Wijer 
 

23 mei  : Pinksteren                         Gemeenschappelijke dienst  

                                                       samen met de Oranjekerk 
         vanuit de Oranjekerk 

                                           aanvang: 10.00 uur  

                                           Voorgangers: 

         Ds. Jantine Heuvelink 
         Ds. Evert Jan de Wijer 

                U kunt de dienst volgen via:  

                                           www.kerkdienstgemist.nl  

     De Thomas is die zondag  
     gesloten!                                     

 

30 mei   :   Ds. E.J. de Wijer 
 

  6 juni :   Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

02-05-2021                                                                      € 113,50               
 

 

 
 
 

Agenda 
 

Wo. 12 mei :   ThomasTheologie (voorheen ‘Meelezen’)   14.00 uur                
                       U bent voor het meelezen weer welkom in De Thomas 
 

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. 


