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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748) – 
                Concerto in F 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Psalm 139: 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  139: 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 139: 14 
 
  

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 304 
 
Dienst van de Schriften 
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Schriftlezing: Johannes 6: 30 - 40 (Naardense Bijbel) 
 
30 Dan zeggen ze tot hem: 
 u?- welk teken doet u dan 
 en kunnen we zien 
 om te vertrouwen op u?- 
 wat is het werk dat u verricht?- 
31 onze vaderen hebben 
 het manna gegeten in de woestijn 
 gelijk geschreven is: 
 ‘brood uit de hemel gaf hij hun te eten’.  
32 Dan zegt Jezus tot hen: 
 amen, amen, ik zeg u: 
 niet Mozes 
 heeft u het brood uit de hemel gegeven 
 nee, mijn Vader geeft het u,- 
 het waarachtige brood uit de hemel!-  
33 want het brood van God 
 is hij die neerdaalt uit de hemel 
 en aan de wereld leven geeft.  
34 Dan zeggen ze tot hem: 
 heer, geef ons altijd dat brood!  
35 Jezus zegt tot hen: 
 ík ben het brood des levens; 
 wie tot mij komt 
 zal geenszins hongeren; 
 wie in mij gelooft 
 zal nooit of te nimmer dorsten!-  
36 echter, ik heb u gezegd: 
 én ge hebt gezien 
 én geloven doet ge niet;  
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37 al wat de Vader mij geeft 
 zal tot mij komen, 
 en wie tot mij komt 
 zal ik geenszins naar buiten uitwerpen,-  
38 omdat ik van de hemel neergedaald ben 
 niet om mijn wil te doen 
 nee, de wil van wie mij heeft gestuurd;  
39 en dit is de wil van wie mij heeft gestuurd 
 met al wat hij mij heeft gegeven: 
 dat ik daarvan niets verloren laat gaan 
 nee, het zal doen opstaan ten laatsten dage;  
40 ja, dit is de wil van mijn Vader 
 dat al wie de zoon aanschouwt 
 en gelooft in hem 
 eeuwigheidsleven heeft; 
 hem zal ík ten laatsten dage doen opstaan! 
 
Gemeente zingt: Gezang 653: 1, 2 en 7 
  
Vervolg Schriftlezing: Johannes 6: 41 - 59  (Naardense Bijbel) 
 
41 Toen zijn de Judeeërs 
 over hem gaan murmureren 
 omdat hij zei: 
 ik ben 
 het brood dat neerdaalt uit de hemel, 
42 en zij hebben gezegd: 
 is hij niet 
 Jezus-de-zoon-van-Jozef?- 
 weten wíj niet 
 van de vader en de moeder?- 
 hoe kan hij ineens zeggen 
 ‘ik ben neergedaald uit de hemel’? 
43 Jezus antwoordt en zegt tot hen: 
 mort niet onder elkaar!-  
44 niemand is bij machte tot mij te komen, 
 als de Vader die mij heeft gestuurd 
 hem niet trekt; 
 en dan doe ík 
 hem ten laatsten dage opstaan; 
45 er is geschreven bij de profeten 
 ‘en allen zullen door God onderricht zijn’; 
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 al wie het van de Vader hoort en leert, 
 komt tot mij; 
46 niet dat iemand de Vader heeft gezien: 
 alleen hij die van bij God is, 
 die heeft de Vader gezien; 
47 amen, amen, ik zeg u: 
 wie gelooft heeft eeuwig leven!- 
48 ik ben het brood des levens; 
49 uw vaderen 
 hebben in de woestijn het manna gegeten 
 en zijn gestorven; 
50 dit brood is het 
 dat neerdaalt uit de hemel, 
 opdat wie daarvan eet niet sterft!- 
51 ik ben het levende brood 
 dat is neergedaald uit de hemel; 
 als iemand eet van dit brood 
 zal hij leven tot in de eeuwigheid; 
 het brood dat ík zal geven 
 is mijn vlees, 
 voor het leven der wereld! 
52 Toen zijn de Judeeërs 
 met elkaar in een twist geraakt; 
 ze zeiden: hoe is hij bij machte 
 ons het vlees te eten te geven!  
53 Dan zegt Jezus tot hen: 
 amen, amen, ik zeg u: 
 als ge niet eet van 
 het vlees van de mensenzoon 
 en zijn bloed drinkt 
 hebt ge geen leven in u;  
54 wie mijn vlees verslindt 
 en mijn bloed drinkt 
 heeft eeuwig leven,- 
 en ík zal hem ten laatsten dage 
 doen opstaan;  
55 want mijn vlees is waarachtig voedsel 
 en mijn bloed is ware drank;  
56 wie mijn vlees verslindt 
 en mijn bloed drinkt 
 blijft in mij en ik in hem;  
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57  zoals de levende Vader 
 mij heeft gezonden 
 en ik leef door de Vader, 
 zal ook wie mij verslindt 
 leven door mij;  
58 zo is het met het brood 
 dat is neergedaald uit de hemel; 
 niet zoals de vaderen gegeten hebben, 
 en gestorven zijn!- 
 wie dit brood verslindt 
 zal leven tot in eeuwigheid.  
59 Deze dingen zegt hij 
 in zijn onderricht in een samenkomst 
 in Kafarnaoem. 
 
Gemeente zingt: Gezang 339a 
 
Verkondiging 
 
Gemeente zingt: Gezang 979: 1, 2, 3, 12, 13 en 14 
  
DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 
Mededelingen 
 
Orgelspel: Felix Mendelssohn (1809-1847) - 
                Andante tranquillo uit Sonate nr. 3  
 
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Zomerzending: 
Pakistan 
 
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 
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 
 
Slotlied (staande): Gezang 687 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Dietrich Buxtehude (ca. 1637-1707) - Fuga in F  
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL – AUGUSTUS 
 

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
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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)       
 

22 aug. :  Drs. A. van Heusden 
 

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

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

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

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

08-08-2021 Collecteopbrengst                                       € 235,00 
08-08-2021 Stichting Present                                         € 105,00                               
 
 
 
 
 

Agenda 
     
Wo. 18 aug. : Geen ThomasTheologie                                 
 
 
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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