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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonate G-dur - BWV 525
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 72: 1
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 72: 2
V:

G:

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
Amen.

Vervolg: Psalm 72: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang: 299e
(ThomasCantorij: I, Gemeente: II, ThomasCantorij: I+II)
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Dienst van de Schriften
Inleiding op het te lezen Bijbelgedeelte
Voorlezing uit de brief van Paulus aan de ecclesia van Filippi
Filippenzen 2 : 1 - 11
Wanneer er nu bemoediging is in Messias,
wanneer er de vertroosting is van de solidariteit,
wanneer er gemeenschap van geest is,
wanneer er innerlijke bewogenheid en mededogen is,
dan is mijn vreugde volledig
omdat gij hetzelfde denkt
omdat gij dezelfde solidariteit hebt,
een van ziel dit ene bedenkt
en niet met onzuivere bedoelingen en uit eigenwaan,
maar nederig elkander hooghoudt, ieder boven zichzelf.
Laat niet ieder van u enkel oog hebben voor zijn eigen belangen,
maar ook ieder van u voor die van de ander.
Laat dit in u zijn, deze manier van denken
die ook eigen was aan Messias Jezus.
Hij die de uitstraling van God had,
beschouwde het niet als roof Godgelijk te zijn,
maar deed er afstand van.
Hij nam de uitstraling aan van een slaaf
en werd gelijk aan een mens.
En als mens handelend
heeft hij zich vernederd
en werd een horige tot in de dood,
de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem verhoogd
en hem een naam gegeven
die boven elke naam is
opdat in de naam van Jezus
elke knie zich buigen zal,
in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
en elke tong zal belijden:
‘Jezus Messias is heer’
tot eer van God, de vader.
3

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 160b
(Gemeente: refrein, ThomasCantorij: coupletten – ThomasCantorij
zingt het refrein eerst een keer voor)

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 528

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
ThomasCantorij zingt: Psalm 62b
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en
Kerk als plaats van stilte
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.

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

Gebed des Heren

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij het slotlied
(staande): Gezang 811 (ThomasCantorij: 1 en 2, Gemeente: 3)
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium, Fuga en Ciaconna - BuxWV 137
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Aktie Vrijheidsbrief juni 2022
Deze maand schrijven wij voor Hazza en Rashed al-Marri
uit Qatar. Op 10 mei j.l. zijn de twee broers (advocaten)
veroordeeld tot een levenslange celstraf. Hazza werd
gearresteerd omdat hij meedeed aan een protest tegen
een nieuwe discriminerende verkiezingswet in Qatar, die
de Al Murra-stam uitsluit. Rashed werd gearresteerd
toen hij zijn broer wilde vertegenwoordigen. De broers
weigerden een verklaring te ondertekenen waarin ze beloven te
stoppen met het bekritiseren van de nieuwe wet.
De Al Murra-stam is een van de grootste stammen in het oosten van
Saudi-Arabië en Qatar en hebben een lange tijd te maken met
ernstige discriminatie. Zo hebben ze geen toegang tot onderwijs,
werk en gezondheidszorg.
In de brief roepen we de Qatarese autoriteiten op om Hazza en
Rashed onmiddellijk vrij te laten.
De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 2,- te koop.
Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent
u aan “stuur een mail! @”.
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SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 17 JULI T/M 21
AUGUSTUS 2022
17 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

24 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

31 juli

: Ds. Klaas Holwerda
10.00 uur
Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk

7 aug. : Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk
14 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
21 aug. : Ds. Wielie Elhorst
10.00 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
Op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus is de Thomaskerk
gesloten.
Alle kerkdiensten kunnen fysiek worden bijgewoond.
Voor de diensten vanuit de Thomaskerk en de Oranjekerk geldt dat
ze ook online te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl.
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.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

26 juni : Ds. M. Visser/Rotterdam-Schiebroek
3 juli : Ds. R.J. van Zwieten
10 juli : Ds. E.J. de Wijer
17 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Di. 21 juni: ThomasLunchconcert
12.30 uur
Ensemble Rossignol
Alice Gort-Switynk, zang, Elly van Münster, piano
Wo. 22 juni: Geen ThomasTheologie
Vr. 24 junl: 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.
Woensdag 22 juni is er een speciale bijeenkomst met muziek
van ThomasTroostcafé. Er is een interview met drie weduwen
over verlies en troost en de weduwen dragen elk een gedicht voor.
23 juni is het nl. Internationale Dag van de Weduwen. Pianiste
Nadezda Filippova speelt een aantal klassieke stukken. Het
optreden duurt van 16.30 tot ca. 17.15 uur. De toegang is gratis.
Graag aanmelden via: troostcafe@dethomas.nl.
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.
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