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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) - 
                Allegro (deel 1) uit Sonate nr. 4 in F 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Psalm 146a: 1 en 2 
 
Bemoediging 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
G:  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 
G:  Amen. 
 
 
Vervolg: Psalm 146a: 3 en 4 
 
V:   Hoor Israël 
 De HEER is onze God 

De HEER is één en enig 
Gij zult de HEER uw God liefhebben 
met geheel uw hart 
en met geheel uw ziel  
en met geheel uw kracht 

G:     Amen.    
 
Vervolg: Psalm 146a: 5 
 
  

Gemeente gaat zitten 
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 
Gebed om ontferming 
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Gemeente zingt: 
 
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
 
Gemeente zingt: Gezang 305 
 
Dienst van de Schriften 
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 13 (Naardense Bijbel) 
 
1 O al wie dorst lijdt,- gaat tot het water 
 en gij die geen geld hebt: 
 gaat, koopt koren en eet!- 
 gaat, koopt koren 
 niet voor geld, 
    en wijn en melk voor geen prijs!-  
2 waarom weegt ge zilver af 
    voor wat geen brood is, 
 doet ge moeite 
    voor wat niet kan verzadigen?- 
 hoort, hoort naar mij en eet wat goed is, 
 dan zal uw ziel zich verlustigen aan het vette;  
3 neigt uw oor en gaat tot mij, 
 hoort, opdat uw ziel herleeft!- 
 ik smeed met u een eeuwig verbond, 
 de betrouwbare bewijzen 
    van vriendschap aan David;  
4 zie, als getuige voor de natiën 
    heb ik hem gegeven,- 
 voorganger en gebieder van de natiën;  
5 zie, een volk dat je niet kent zul jij oproepen, 
 volkeren die jou niet kennen 
    zullen naar jou toesnellen,- 
 ter wille van de Ene, je God, 
 van Israëls Heilige, 
    want hij wil jou luister verlenen! 
6 Zoekt de Ene terwijl hij zich laat vinden,- 
 roept de Ene aan terwijl hij nabij is!  
7 De boosdoener verlate zijn weg, 
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 de man van onheil zijn gedachten; 
 hij kere terug naar de Ene 
    en die zal zich over hem ontfermen, 
 naar onze God 
    want die vergeeft veelvuldig.  
8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten 
 en uw wegen niet mijn wegen!- 
 tijding van de Ene.  
9 Want zoals de hemelen hoger zijn 
    dan de aarde,- 
 zó zijn mijn wegen hoger dan uw wegen 
 en mijn gedachten dan uw gedachten! 
10 Ja, 
 zoals neerdaalt de regen en de sneeuw 
    uit de hemel, 
 en daarheen niet terugkeert 
 dan nadat hij de aarde heeft gelaafd, 
 haar heeft doen baren en laten uitspruiten,- 
 en zaad heeft gegeven aan de zaaier 
 en brood aan de eter,-  
11 zó zal mijn woord zijn 
 dat wegtrekt uit mijn mond: 
 het keert niet ledig tot mij terug,- 
 dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt 
 en heeft doen lukken 
    waarvoor ik het uitzond. 
12 Ja, in vreugde zult ge wegtrekken, 
 in vrede worden voortgeleid; 
 de bergen en de heuvels 
 zullen voor uw aanschijn uitbreken in gejubel, 
 alle bomen des velds in de handen klappen.  
13 In plaats van het doornbos 
    schiet een cipres op; 
 in plaats van de distels 
    schiet een mirteboom op; 
 worden zal dat voor de Ene tot een naam, 
 tot een eeuwig teken, 
    dat niet wordt weggemaaid. 
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Gemeente zingt: Gezang 382 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 16 – 29 (Naardense Bijbel) 
 
16 Maar zodra de schemering geschiedt 
 dalen zijn leerlingen af 
 naar de zee; 
17 ze klimmen in een boot 
 en zijn aangekomen 
 aan de overzij van de zee 
 bij Kafarnaoem; 
 het is inmiddels donker geworden 
 en nog steeds 
 is Jezus niet bij hen aangekomen.  
18 De zee is wakker geworden 
 door het blazen van een sterke wind.  
19 Als ze dan zo’n vijfentwintig of dertig 
 stadiën ver zijn gekomen, 
 aanschouwen zij hoe Jezus 
 wandelt over de zee 
 en dicht bij de boot aanlandt; 
 en ze worden bevreesd. 
20 Maar hij zegt tot hen: 
 ík ben het, vreest niet!  
21 Ze hebben hem toen 
 in de boot willen nemen, 
 en meteen 
 bereikt de boot het land, 
 waarheen ze weggevaren waren.  
22 De volgende morgen 
 staat de schare al weer 
 aan de overzij van de zee; 
 zij hebben gezien 
 dat daar geen ander bootje is geweest 
 dan dat ene 
 en dat Jezus niet samen met zijn leerlingen 
 de boot is ingegaan,- 
 nee, zijn leerlingen zijn alleen weggegaan.  
23 Wel zijn er bootjes uit Tiberias aangekomen 
 dicht bij het oord waar zij 
 na de dankzegging van de Heer 
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 het brood gegeten hebben.  
24 Wanneer dan de schare ziet 
 dat Jezus daar niet is 
 en zijn leerlingen ook niet, 
 klimmen zij in de bootjes 
 en gaan naar Kafarnaoem 
 om Jezus te zoeken.  
25 En als ze hem vinden 
 (daar) aan de overkant van de zee 
 zeggen ze tot hem: 
 rabbi, wanneer bent u hier aangeland?  
26 Jezus antwoordt hun en zegt: 
 amen, amen, ik zeg u: ge zoekt mij, 
 niet omdat ge tekenen hebt gezien 
 nee, omdat ge hebt gegeten van de broden 
 en op die weide zijt verzadigd;  
27 werkt niet voor het voedsel 
 dat verloren gaat 
 nee, voor het voedsel dat blijft 
 tot in eeuwig leven, 
 en dat de mensenzoon u zal geven; 
 want hem heeft de Vader, God zelf, bezegeld. 
28 Dan zeggen ze tot hem: 
 wat moeten we doen 
 om werkzaam te zijn 
 in de werken van God?  
29 Jezus antwoordt en zegt tot hen: 
 dit is het werk van God: 
 dat ge vertrouwt op hem 
 die hij heeft uitgezonden! 
 
Gemeente zingt: Gezang 339a 
 
Verkondiging 
 
Gemeente zingt: Gezang 313: 1, 2 en 4 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 
Mededelingen 
 
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) – 
                Largo (deel 2) uit Sonate nr. 4 in F 
 
Inzameling van de gaven voor:  
-  Ympact020 en Onderhoud orgel 
-  Stichting Present (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst en 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. 
 
U kunt ook geven via Givt.  
 
 
 
 
 
 
Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag 
vermelden.   
 
Willem de Zwijgerkerk 
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr. 
NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam  
inz. Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam, o.v.v. Collecte 8 augustus.    
 
Oranjekerk 
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek. nr. 
NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam 
o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente collecte 8 augustus’.    
 
VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met:  
Gezang 368g 
 
Stil gebed    Gebed des Heren 
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Slotlied (staande): Gezang 659 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) – 
                Allegretto (deel 3) uit Sonate nr. 4 in F 
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Arthur Koopman (1961) studeerde aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam orgel, kerkmuziek en koordirectie. 
Zijn studie Koordirectie voltooide hij aan de Hogeschool I.D.E. te 
Gorinchem bij Joop Schets. 
 
Arthur Koopman is dirigent van diverse koren, waarmee hij ook 
buitenlandse reizen heeft gemaakt, zowel binnen als buiten 
Europa.  Hij maakte verscheidene CD’s, zowel in zijn hoedanigheid 
als organist als dirigent. 
 
Arthur Koopman is sinds 1989 als hoofdorganist verbonden aan de 
Noorderkerk te Amsterdam. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

15 aug. :  Ds. E.J. de Wijer                                        
    Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 
 

22 aug. :  Drs. A. van Heusden 
 

29 aug. :  Ds. E.J. de Wijer 
 

  5 sep. :  Ds. E.J. de Wijer                                      
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

04-07-2021 Collecteopbrengst                                       € 410,00 
04-07-2021 Stichting Present                                         € 210,00 
11-07-2021 Collecteopbrengst                                       € 150,00 
 
 
 
 
 

Agenda 
     
Wo. 11 aug. : 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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