
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 

 

zondag 16 mei 2021 

 
 

 

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer 

Cantor-organist: Harmen Trimp 

Ouderling van dienst: Martine Schaap 
Lector: Arnoldien van Berge 

Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en 

Gerard Endedijk 

Beeld & Geluid: Ruben 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) - 

                ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 664 
 

 

                                                                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 27b 
 

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: Exodus 19: 1 – 11 (Naardense Bijbel) 

 
1 Bij de derde nieuwemaan 

 sinds de uittocht van de zonen Israëls 

    uit het land van Egypte, 

 op deze dag 
 zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï. 

2 Ze breken op van Refidiem, 

 ze komen aan in de woestijn Sinaï 
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 en legeren zich in de woestijn; 

 Israël legert zich tegenover de berg.  
3 Als Mozes is opgeklommen tot God,- 

 roept de Ene hem toe vanaf de berg en zegt: 

 zó zul je zeggen tot het huis van Jakob 

 en zul je melden aan de zonen Israëls:  
4 zelf hebt ge gezien 

 wat ik heb gedaan aan Egypte; 

 ik draag u op vleugels van arenden 

 en doe u komen tot mij;  
5 welnu, 

 als ge horende hóórt naar mijn stem 

 en mijn verbond bewaakt, 

 dan zult ge mij kostbaarder worden 
     dan alle gemeenschappen; 

 want van mij is heel het aardland;  

6 gíj zult mij 

    een koningshuis van priesters worden, 

 een volk van heiliging!- 
 dit zijn de woorden 

 die je tot de zonen Israëls moet spreken! 

7 Mozes komt aan 

 en roept de oudsten van de gemeente bijeen; 
 hij legt voor hun aanschijn neer 

 al deze woorden 

 die de Ene hem heeft geboden.  

8 Ze antwoorden, 
    heel de gemeente eendrachtig, en zeggen: 

 al wat de Ene heeft gesproken 

    zullen we doen! 

 Mozes keert 

    met de woorden van de gemeente 
    terug tot de Ene.  

9 Dan zegt de Ene tot Mozes: 

 zie, ik ben komende tot jou,- 

 in de dichtheid van de wolk, 
 hiertoe: 

 hoort de gemeente mijn woorden tot jou 

 dan zullen ze ook in jou geloven voor eeuwig! 

 Mozes meldt de woorden van de gemeente 
    aan de Ene.  
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10 Dan zegt de Ene tot Mozes: 

    ga tot de gemeente 
 en heilig hen vandaag en morgen; 

 laten zij hun kleren wassen,  

11 en tegen de derde dag gereed wezen; 

 want op de derde dag 
 daalt de Ene 

    voor de ogen van heel de gemeente neer 

    op de berg Sinaï!- 

 
Solisten zingen: Gezang 868: 1, 2 en 5 

  

Tweede Schriftlezing: Johannes 17: 14 - 26 (Naardense Bijbel) 

 
14 Ik heb hun uw woord gegeven, 

 en de wereld is hen gaan haten,- 

 omdat ze niet van deze wereld zijn, 

 zoals ík niet van deze wereld ben; 

15 ik bid niet dat gij hen weghaalt 
 uit de wereld, 

 nee, dat gij hen behoedt voor de boze;  

16 zij zijn niet van de wereld 

 zoals ík niet van deze wereld ben;  
17 heilig hen toe 

 in de waarachtigheid; 

 uw woord is waarachtigheid.  

18 Zoals gij mij de wereld in hebt gezonden, 
 heb ook ík hen de wereld in gezonden;  

19 en ter wille van hen heilig ik mijzelf toe 

 opdat ook zíj toegeheiligd mogen worden 

 in waarachtigheid.  

20 Maar niet alleen voor hen bid ik 
 nee, ook voor hen die door hún woord 

 in mij geloven, 

21 dat ze allen één mogen zijn, 

 zoals gij, Vader, één zijt met mij 
 en ik met u,- 

 dat zij ook één zijn met ons, 

 opdat de wereld gelove 

 dat gij mij hebt gezonden.  
22 Ook heb ik 

 de heerlijkheid die gij mij hebt gegeven 
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 gegeven aan hen, 

 opdat zij één zijn zoals wij één zijn:  
23 ik met hen en gij met mij,- 

 dat ze mogen zijn, voltooid tot één, 

 opdat de wereld erkenne 

 dat gíj mij hebt uitgezonden 
 en hen hebt liefgehad 

 zoals gij mij hebt liefgehad.  

24 Vader,- wat gij mij hebt gegeven, 

 daarvan is het mijn wil 
 dat waar ík ben ook zíj wezen mogen, 

 mét mij, 

 dat ze mijn heerlijkheid aanschouwen mogen 

 die gij mij hebt gegeven, 
 omdat gij mij hebt liefgehad 

 van voor de grondlegging der wereld.  

25 Vader, Rechtvaardige, 

 ook de wereld heeft u niet erkend, 

 maar ík heb u erkend, 
 en zij hier hebben herkend 

 dat gij mij hebt uitgezonden,  

26 en ik heb hun uw naam bekend gemaakt 

 en zál die bekend blijven maken, 
 opdat de liefde 

 waarmee gij mij hebt liefgehad 

 één met hen zal zijn 

 en ík één met hen. 
 

Verkondiging 
 

Solisten zingen: Gezang 345 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Improvisatie 

 

Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Eredienst 
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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 16 mei.    
 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  

Gezang 368f 

 
Stil gebed    Gebed des Heren 

 

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 663 

 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Praeludium D dur 
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL – MEI  

 

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)                
 

23 mei  : Pinksteren          
 

   Gemeenschappelijke dienst samen met de Oranjekerk  

             vanuit de Oranjekerk - aanvang: 10.00 uur  
   Voorgangers: Ds. Jantine Heuvelink en  

   Ds. Evert Jan de Wijer.  

   U kunt 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 
 

13 juni  :   Ds. R.J. van Zwieten 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

09-05-2021 Collecteopbrengst                                       €  195,00 

09-05-2021 Stichting Present                                        €  110,00 
 

 

 
 
 

Agenda 
 

Wo. 19 mei :  Geen ThomasTheologie                                 
 

Do. 20 mei :  Thomas Boek    20.00 - 20.30 uur 

     Online boekbespreking van het boek:                                  
       ‘Klifi’ van Adriaan van Dis 

                    Zie voor meer informatie: 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. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

