ORDE VAN DIENST

zondag 27 juni 2021

Voorganger: Ds. Leon van den Broeke
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

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 657
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 zingen: Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e:

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Psalm 119: 65 – 72 (NBG’51)
65
66
67

Gij hebt goedgedaan aan uw knecht,
o Here, naar uw woord.
Leer mij goed onderscheiden en kennen,
want ik stel vertrouwen in uw geboden.
Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik,
maar nu onderhoud ik uw woord.
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68
69
70
71
72

Gij zijt goed en goeddoende,
leer mij uw inzettingen.
Overmoedigen wrijven mij leugens aan,
ik houd uw bevelen van ganser harte.
Ongevoelig als vet is hun hart,
maar ik verlustig mij in uw wet.
Het is mij goed, dat ik verdrukt ben geweest,
opdat ik uw inzettingen zou leren.
De wet van uw mond is mij beter
dan duizenden stukken goud en zilver.

Solisten zingen: Psalm 119a: 1, 2, 3 en 4
Tweede Schriftlezing: Evangelie naar Lucas 6: 36 - 42 (NBG’51)
36
37
38

39
40
41
42

Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En
veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden; laat los
en gij zult losgelaten worden.
Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte,
geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven.
Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten
worden.
Hij sprak ook een gelijkenis tot hen: Kan een blinde een
blinde geleiden? Zullen zij niet beiden in een put vallen?
Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie
volleerd is, zal zijn als zijn meester.
Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de
balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?
Hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat mij de
splinter, die in uw oog is, wegdoen, terwijl gij de balk, die in
uw eigen oog is, niet ziet? Huichelaar, doe eerst de balk weg
uit uw oog en dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter
in het oog van uw broeder weg te doen.

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 905: 2, 3 en 4
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) - Toccata a-moll
Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Pastoraat
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.

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 838: 2, 3 en 4
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Jean Langlais (1907-1991) - Pasticcio
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SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 11 JULI T/M 15
AUGUSTUS 2021
11 juli

: Ds. Jantine Heuvelink
10.00 uur
Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk

18 juli

: Ds. Eddy Reefhuis
10.00 uur
Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk

Voor de diensten vanuit de Oranjekerk geldt dat ze online te
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. 60 kerkgangers kunnen
de dienst bijwonen. Aanmelding vooraf is niet meer nodig.
25 juli

: Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk

1 aug. : Ds. Wilken Veen
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk
De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te
volgen. Wel is naderhand een audio-opname beschikbaar op
Youtube – zie de link www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten.
Een beperkt aantal mensen kan de diensten fysiek bijwonen.
Op 11, 18, 25 juli en 1 augustus is de Thomaskerk gesloten.
8 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk
15 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk
Voor de diensten vanuit de Thomaskerk geldt dat ze online te
volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de diensten ook
fysiek bijwonen.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

4 juli

:

Ds. E.J. de Wijer

Doopdienst

11 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

18 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

25 juli

:

Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
20-06-2021 Collecteopbrengst

€ 200,00

Agenda
Wo. 30 juni : ThomasTheologie

14.00 uur

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 15.00
en 18.00 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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