
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 

 
 

zondag 24 april 2022 
 

 
 

 

Voorganger: Ds. Alex van Ligten 

Organist: Anco Vahl 

Ouderling van dienst: Martine Schaap 

Beeld & Geluid: Femke van Beusekom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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/


 2 

Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel 

Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Gezang 601 

 

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. 

 

Gemeente zingt: Psalm 81: 1, 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 81: 5, 6 en 8 

 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
 

Gebed om ontferming 

 

Gemeente zingt: 
 

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
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Gemeente zingt: Gezang 726: 1, 2 en 6 
 

Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 42: 1 – 6, gevolgd door het begin en 

slot van Psalm 27 (vertaling Alex van Ligten) 

 

1  Heel het volk, van klein tot groot, 

 zei tegen Jeremia de profeet: 

2  Wij leggen onze smeekbeden hier bij jou neer: 

 bid jij voor ons tot HEM, jouw God, 

 voor heel dit overblijfsel. 

 Wij zijn overgebleven, weinigen uit velen, 

 zoals je met eigen ogen kunt zien. 

3  Bid, dat HIJ, jouw God, ons te kennen geeft 

 de weg die wij moeten gaan 

 en het woord dat wij moeten doen. 

4  Tot hen zei Jeremia de profeet: 

 Ik heb jullie gehoord, en ja, 

 ik zal bidden tot HEM, jullie God, 

 zoals jullie hebben gesproken. 

 En het zal geschieden: 

 heel het woord dat HIJ jullie antwoordt 

 zal ik jullie te kennen geven, 

 geen enkel woord zal ik van jullie weghouden. 

5  Zij zeiden tot Jeremia: 

 HIJ zij ons tot getuige, 

 betrouwbaar en geloofwaardig. 

 Geen denken aan, dat wij heel dat woord 

 waarmee HIJ, jouw God, jou tot ons zendt, 

 níet zouden doen! 

6  Hetzij goed, hetzij kwaad, 

 naar de stem van HEM, onze God, tot wie wij jou zenden 

 zullen wij horen,  

 opdat het ons goed zal gaan 

 wanneer wij horen naar  de stem van HEM, onze God. 

 

 

 



 4 

Psalm 27: 1 - 3 en 13 - 14 

 

1  GOD-MET-ONS is mijn licht en mijn bevrijding -  

 voor wie zou ik bang zijn? 

 HIJ is de kracht van mijn leven -  

 voor wie zou ik beven van angst? 

2  Wie of wat er ook op mij af komt om me kwaad te doen,  

 me levend wil verscheuren,  

 al wat mij benauwen wil en vijandig doet,  

 dat struikelt en valt om. 

3  Ja, al komt er een heel leger op me af, 

 dan is mijn hart nog niet beducht, 

 als er oorlog tegen me opstond,  

 dan zou ik toch vertrouwen hebben. 

 

13  O, als ik toch niet zou geloven  

 ZIJN goedheid te zien, 

 in dit leven op aarde. 

14  Verwacht HEM, 

 wees vast en sterk van hart,  

 verwacht HEM. 

 

Gemeente zingt: Psalm 27: 5 en 7 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 24 - 31 (vertaling Alex van   

                                                                                 Ligten) 

 

24  Thomas, een van de twaalf, Didymos (Tweeling) genoemd,  

 was niet bij hen toen Jezus was gekomen. 

25  Zij zeiden dan tot hem, de andere leerlingen: 

 Wij hebben de heer gezien. 

 Hij zei tegen hen: 

 Als ik niet zelf in zijn handen de plek van de spijkers zie 

 en mijn vinger niet naar de plek van de spijkers kan brengen 

 en mijn hand naar zijn zijde,  

 geloof ik dat echt niet. 

26  Acht dagen later waren zijn leerlingen weer binnen, 

 ook Thomas was bij hen. 

 Jezus komt terwijl de deuren gesloten zijn. 

 Hij stond in hun midden en zei: 

 Vrede voor jullie. 
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27  Daarop zegt hij tegen Thomas:  

 Hier met je vinger, zie mijn handen; 

 hier met je hand 

 en breng die naar mijn zijde;  

 wees niet wantrouwend, maar vertrouw. 

28  Thomas antwoordde: 

 Mijn heer en mijn god. 

29  Jezus zegt hem: 

 Jij hebt vertrouwd omdat je mij gezien hebt. 

 Gelukkig zijn zij die niet zien en toch vertrouwen. 

 

30  Nog vele andere tekenen deed Jezus  

 voor het aangezicht van zijn leerlingen. 

 Die zijn niet opgeschreven in dit boek. 

31  Dit hier is geschreven opdat jullie geloven en vertrouwen 

 dat Jezus de gezalfde is, de zoon van God, 

 en opdat jullie vol vertrouwen 

 leven hebben in zijn naam. 

 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  

 
Gemeente zingt: Gezang 313: 1, 3 en 4 
 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 

Mededelingen 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Dokters van de 

Wereld – Mobiele tandartspraktijk voor onverzekerden en 

Pastoraat 

 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken 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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Of u kunt geven via Givt.  

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:  

Gezang 368f       

 

Stil gebed    Gebed des Heren   

 

Slotlied (staande): Gezang 650 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)         
 

  1 mei :    Ds. E.J. de Wijer      
 

  8 mei :    Ds. E.J. de Wijer 
 

15 mei :    Ds. E.J. de Wijer 
 

22 mei :    Drs. A. van Heusden 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 
 

 
 

Agenda 
 

Di.  26 april:  ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                     Trio Debu 

                    Eva Aukes, gitaar   

                    Bas Gaakeer, gitaar 

                    Ward Reijmerink, gitaar  
 

Wo. 27 april:  Geen ThomasTheologie                            
 

Vr.  29 april:  ThomasFilm: ‘Lady Bird’ (2017)            19.30 uur              

 Regie: Greta Gerwig - Live in De Thomas 

               Meer informatie op: 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 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. 

http://www.dethomas.nl/

