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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Vater unser im Himmelreich’ - BWV 682
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 272: 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: Gezang 272: 3
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: Gezang 272: 4
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen)
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Gemeente zingt: Gezang 273

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Genesis 18: 20 - 33 (NBG’51)
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Daarop zeide de Here: Het geroep over Sodom en Gomorra is
voorwaar groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.
Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben
naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het
weten.
Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar
Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor de Here.
En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de
rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?
Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult
Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis
schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar
zijn?
Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te
doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn
gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter der
ganse aarde geen recht doen?
En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen
in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken
om hunnentwil.
En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot de
Here te spreken, hoewel ik stof en as ben.
Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult
Gij dan om die vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide:
Ik zal haar niet verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind.
En hij sprak verder tot Hem en zeide: Misschien worden er
daar veertig gevonden. En Hij zeide: Ik zal het niet doen ter
wille van de veertig.
En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eens
spreek; misschien worden er daar dertig gevonden. En Hij
zeide: Ik zal het niet doen, indien Ik er daar dertig vind.
En hij zeide: Zie toch, ik heb mij verstout tot de Here te
spreken; misschien worden er daar twintig gevonden. En Hij
zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de twintig.
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En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog
eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden.
En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de
tien.
Toen ging de Here weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham
te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Gemeente zingt: Gezang 1008
Tweede Schriftlezing: Lucas 11: 1 - 13 (NBG’51)
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En het geschiedde, terwijl Hij ergens in gebed was, dat een
van zijn discipelen, toen Hij ophield, tot Hem zeide: Here,
leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd
heeft.
Hij zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam
worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
geef ons elke dag ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven een
ieder, die ons iets schuldig is; en leid ons niet in verzoeking.
En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, die
midden in de nacht bij hem komt en tot hem zegt: Vriend,
leen mij drie broden,
want een vriend van mij is op zijn reis bij mij aangekomen en
ik heb niets om hem voor te zetten;
en dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen: Val
mij niet lastig, de deur is reeds gesloten en mijn kinderen en
ik zijn naar bed; ik kan niet opstaan om ze u te geven.
Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij
zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en
hem geven, zoveel hij nodig heeft.
En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult
vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie
klopt, hem zal opengedaan worden.
Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een
vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven?
Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven?
Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te
geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de
hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom
bidden?
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Gemeente zingt: Gezang 339b

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 756

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) –
‘Vater unser im Himmelreich’
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en
PR en communicatie
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 worden overgemaakt op rek. nr.
NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v. Protestantse Kerk Amsterdam
o.v.v. ‘Oranjekerkgemeente collecte 24 juli’.
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 24 juli.
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 864: 1, 4 en 5
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga G-dur Gigue - BWV 577
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Oranjekerk
Dinsdag 19 juli en dinsdag 9 en 30 augustus:
ontmoetingsmiddagen in de Oranjekerk van 16.00 tot 17.30
uur, voorafgaand aan de warme maaltijd om 18.00 uur.
Ontmoeting met gesprekken over de betekenis van de
Oranjekerkgemeenschap, het gebouw, verlangens voor de
toekomst, etc. Voor iedereen die zich betrokken voelt bij de
Oranjekerk. Thema 19 juli: ‘Omzien naar elkaar’, 9 augustus:
‘Samen vieren’, 30 augustus: ‘De Oranjekerk in de buurt’.
Aanmelden niet nodig. Voor de warme maaltijd wel graag
aanmelden bij Gijs-Bert Vervoorn, 06 82597372,
beheer@oranjekerkamsterdam.nl.
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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)

31 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
7 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
14 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
21 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
28 aug.: Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 10 aug.: ThomasTheologie

14.00 uur

Wo. 24 aug.: ThomasTheologie

14.00 uur

Wo. 31 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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