
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

 

Opgang 
 

 
ORDE VAN DIENST 

 

 

zondag 5 juni 2022 
 
 

Pinksteren 
 

 
Voorgangers: Ds. Evert Jan de Wijer en  

Pastor Nelly Versteeg 

Cantor-organist: Harmen Trimp 
Ouderling van dienst: Rian Buijse 
Lector: Corrie Kranenborg-Roos 

m.m.v. de ThomasCantorij 

Beeld & Geluid: Anne van Kinschot 

 

Afscheid van de heer Jan Piek als ouderling 
 

Gemeenschappelijke Pinksterviering samen met de 

Oranjekerk en de Willem de Zwijgerkerk 
 

 

 
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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Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
 Concerto G dur - BWV 592 

 

Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: ThomasCantorij zingt: Gezang 668 

 
Gemeente zingt: Psalm 68: 2 en 3 
 
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 68: 7 
 
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 68: 9 

 
ThomasCantorij zingt: Gezang 668 
 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
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Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente met: 
 

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
 

Gemeente zingt: Gezang 305 
 

Afscheid van de aftredende ambtsdrager 
 

Gemeente zingt: Gezang 345 

 

Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Eerste Schriftlezing: Ruth 4 (uit: ‘Vertaling om voor te lezen’) 
 

1 Boaz nu ging op naar de poort 
 en zette zich daar neer, 
 en zie, de losser kwam voorbij van wie Boaz had gesproken, 

 en hij zei: 
  Wijk van je weg af, Zo-en-zo, zet je hier neer! 
 en hij week af en zette zich neer. 

2 Hij nam tien mannen uit de oudsten der stad, 
 en zei: 
  Zet je hier neer, 
 en ze zetten zich neer. 

3 Hij zei tot de losser: 
  Het stuk veld van onze broeder, van Elimelech, 
  dat verkoopt Noömi, die teruggekeerd is uit het veld van 

     Moab. 
4  Nu zeg ik – ik breng het je openlijk ter ore – 
  verwerf het je ten overstaan van hen die gezeten zijn, 

  ten overstaan van de oudsten van mijn volk. 
  Als je wilt lossen, los dan, 
  wordt er niet gelost, deel het mij dan mee, 

  opdat het mij bekend zij, 
  want er is niemand om te lossen buiten jou 
  en ik na jou. 
 Hij zei: 

  Ik zal lossen! 
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5 En Boaz zei: 
  Op de dag dat je het veld verwerft uit de hand van Noömi 

  verwerf je het ook van Ruth de Moabitische, de vrouw van 
   de dode, 
  om de naam van de dode in stand te houden op diens  

  erfdeel. 
6 Toen zei de losser: 
  Ik, ik kan niet lossen, 

  anders zou ik mijn erfdeel verderven. 
  Jij, los jij mijn lossing, 
  voorwaar, ik kan niet lossen. 
7 Nu was het vroeger zo in Israël bij lossing en bij ruiling: 

 om elk woord te bekrachtigen 
 trok iemand zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste, 
 zo gaf men getuigenis in Israël. 

8 De losser zei tot Boaz: 
  Verwerf het je! 
 en hij trok zijn schoen uit. 

9 Boaz zei tot de oudsten en tot heel het volk: 
  Getuigen zijn jullie vandaag 
  dat ik verwerf al wat van Elimelech is, 

  en al wat is van Kiljon en Machlon uit de hand van Noömi. 
10  Ook Ruth, de Moabitische, de vrouw van Machlon,  
  verwerf ik mij tot vrouw 
  om de naam van de dode in stand te houden op diens  

  erfdeel 
  opdat niet de naam van de dode wordt afgesneden 
  van zijn broeders en uit de poort van zijn plaats. 

  Getuigen zijn jullie vandaag! 
11 Ze zeiden, 
 al het volk dat in de poort was en de oudsten: 

  Getuigen zijn we! 
  Stelle de HEER de vrouw die komt in je huis 
  als Rachel en Lea, 

  die beiden bouwden het huis Israëls; 
  handel dan krachtig in Efrata 
  en roep een naam uit in Betlehem. 
12  Je huis zij als het huis van Perets, 

  die door Tamar gebaard werd aan Juda, 
  uit het zaad dat de HEER jou geve, 
  uit dit meisje. 



 5 

13 Boaz nam Ruth en zij was hem tot vrouw. 
 Hij kwam tot haar en de HEER gaf haar zwangerschap 

 en ze baarde een zoon. 
14 De vrouwen zeiden tot Noömi: 
  Gezegend de HEER 

  die het jou deze dag niet aan een losser liet ontbreken. 
  Zijn naam worde uitgeroepen in Israël! 
15  Hij zal je bezieling doen terugkeren 

  en je in je grijsheid ondersteunen,  
  want je schoondochter, zij die je liefheeft, heeft hem  
  gebaard, 
  zij die voor jou goed is 

  meer dan zeven zonen. 
16 Noömi nam het kind en legde het in haar schoot 
 en was hem tot verzorgster. 

17 De buurvrouwen riepen hem een naam toe, zeggende: 
  Geboren is een zoon aan Noömi 
 en zij riepen zijn naam: Oved. 

 Hij is de vader van Isaï, de vader van David. 
18 Dit zijn de verwekkingen van Perets: 
 Perets verwekte Chetsron, 

 Chetsron verwekte Ram, 
 Ram verwekte Amminadav, 
 Amminadav verwekte Nachsjon, 
 Nachsjon verwekte Salma, 

 Salmon verwekte Boaz, 
 Boaz verwekte Oved, 
 Oved verwekte Isaï, 

 en Isaï verwekte David. 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 819 

(ThomasCantorij; 1 en 2, Gemeente: 3, 4 en 5) 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 19 – 23 (Naardense Bijbel) 

 
19 Als het dan laat is 
 op die dag, de eerste van de sabbatsweek, 
 en de deuren gesloten zijn 

 daar waar de leerlingen zijn geweest 
 -uit vrees voor de Judeeërs- 
 komt Jezus binnen en 
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 gaat in het midden staan; 
 hij zegt tot hen: 

 vrede voor u! 
20 Als hij dat gezegd heeft, toont hij aan hen 
 én de handen én de zijde. 

 Vol vreugde zijn dan de leerlingen 
 bij het zien van de Heer. 
21 Dan zegt Jezus weer tot hen: 

 vrede voor u!- 
 zoals de Vader mij heeft uitgezonden 
 zo stuur ook ík u uit! 
22 Als hij dat gezegd heeft 

 blaast hij hun toe 
 en zegt hij tot hen: 
 neemt in u op 

 heilige geestesadem; 
23 wier zonden ge vergeeft, 
 aan die mogen ze vergeven worden; 

 van wie ge ze vasthoudt, 
 zijn ze vastgehouden! 
  

Gemeente zingt: Gezang 339a 
 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt: Gezang 682 (ThomasCantorij zingt couplet 1  
                   eerst een keer voor) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Komm Gott, Schöpfer Heiliger Geist’ - BWV 667 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Stichting De 
Sluis en KIA Pinkstercollecte – Boeren in actie in Afrika. 
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Thomaskerk 
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. 

 
Of u kunt geven via Givt.  
 

 
 
 
 

Oranjekerk 
Bijdragen aan de collecte kunnen ook worden overgemaakt op rek. nr. 
NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam 

o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente collecte 5 juni’.    
 
Willem de Zwijgerkerk 

Bijdragen aan de collecte kunnen ook 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 5 juni’.    

 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 
Gezang 368g       
 

Stil gebed    Gebed des Heren   
 
Slotlied (staande): Gezang 686 

 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Fuga G dur - BWV 550 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 
 

12 juni : Ds. R.J. van Zwieten 
 

19 juni : Drs. A. van Heusden 
 

26 juni : Ds. M. Visser/Rotterdam-Schiebroek 
 

  3 juli  : Ds. R.J. van Zwieten 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

01-05-2022 Collecteopbrengst                                       € 360,00 
08-05-2022 Collecteopbrengst                                       € 271,55 
08-05-2022 Stichting Partners Pays-Dogon                     € 428,65 

15-05-2022 Collecteopbrengst                                       € 575,85 
22-05-2022 Collecteopbrengst                                       € 307,62 
26-05-2022 Collecteopbrengst (Hemelvaart)                   €   71,50 

29-05-2022 Collecteopbrengst                                       € 361,96 
Mei     2022 Offerblok                                                    €  36,00 
 

 

 

 
 

Agenda 
                  

Di.  7 juni: ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                 Kodama strijkkwartet 
     Runa Kumara (viool) - Teresa Martinez (viool) 
     Lorenzo Titolo (altviool) - Diana Sanza Pascual (cello) 
 

Wo. 8 juni: 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. 


