
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

  
 

 
 

Opgang 

 
ORDE VAN DIENST 

 

 
 

zondag 9 oktober 2022 

 

 
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer  

Cantor-organist: Harmen Trimp 
m.m.v. Giardino Musicale en  

Carlos Negrín López, solist (tenor) 

Ouderling van dienst: Jannie Verhage 
Diaken van dienst: Corine Waaning 

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 

 
Het luiden van de klok 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Largo (uit: Triosonate nr. 5) - BWV 529 

 
Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Psalm 119: 16 
 
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 119: 17 
  
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 119: 18 
 

Gemeente gaat zitten 
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f 

(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen) 

 
Gemeente zingt: Gezang 304 



 3 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 56: 1 - 8 (Naardense Bijbel) 
 
1 Zo heeft gezegd de Ene: 

 waakt voor recht en doet gerechtigheid,- 
 want mijn heil is nabij om te komen, 
 mijn gerechtigheid om zich te onthullen! 

2 Zalig de sterveling die dit doet, 
 de mensenzoon die daaraan vasthoudt!- 
 die waakt over de sabbat 

     dat hij die niet ontwijdt, 
 waakt over zijn hand 
     voor het doen van welk kwaad dan ook! 
3 Laat de zoon van de vreemdeling niet zeggen, 

 die zich aansloot bij de Ene niet zeggen: 
 scheiding makend scheidt de Ene mij af 
     van zijn gemeente!, 

 en laat de ontmande niet zeggen: 
 zie, ik ben een dorre boom! 
4 Want zo heeft gezegd de Ene: 

 aan de ontmanden 
     die mijn sabbatten zullen bewaren, 
 die gekozen hebben voor wat mij behaagt,- 

 en vasthouden aan mijn verbond, 
5 aan hen zal ik geven in mijn huis, 
     binnen mijn muren, 
     een hand en een naam, 

 als groter goed dan zonen en dochters; 
 een eeuwige naam geef ik hem, 
 die niet zal worden weggemaaid. 

6 En de zonen van de vreemdeling 
 die zich hebben aangesloten bij de Ene 
     om in zijn eredienst te staan, 

 de naam van de Ene lief te hebben 
 en hem tot dienaars te zijn,- 
 al wie over de sabbat waakt 
     dat hij hem niet ontwijdt, 

 wie vasthouden aan mijn verbond, 
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7 doen komen zal ik hen 
 naar de berg van mijn heiligdom 

 en verheugen zal ik hen 
     in mijn huis van gebed; 
 hun opgangsgaven en hun offers 

     zullen welgevallig zijn op mijn offersteen,- 
 ja, mijn huis 
 zal tot huis van gebed worden uitgeroepen 

     voor alle gemeenschappen!- 
8 is de tijding van mijn Heer, de Ene,- 
 die Israëls verdrevenen bijeenbrengt: 
 bij wie al zijn bijeengebracht 

 zal ik nog meer bijeenbrengen!- 
 
Gemeente zingt: Gezang 447 
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 - 18 (Naardense Bijbel) 
 

11 Het geschiedt 
 tijdens het optrekken naar Jeruzalem 

 dat hij komt door het 
 midden van Samaria en Galilea; 
12 als hij zomaar een dorp binnenkomt 
 treden tien mannen, huidvraatlijders, 

 hem tegemoet, 
 die van verre blijven staan; 
13 zij verheffen hun stem en zeggen: 

 Jezus, meester, ontferm je over ons! 
14 Hij ziet hen aan en zegt tot hen: 
 trekt op en toont uzelf 

 aan de heiligdomsdienaars! 
 En het geschiedt als zij gáán 
 dat zij worden gereinigd. 
15 Maar: één van hen ziet dat hij is geheeld 

 en keert terug, 
 met grote stem God verheerlijkend; 
16 hij valt op het aanschijn neer 

 voor zijn voeten, hem dankende; 
 en híj is een Samaritaan geweest! 
17 Maar ten antwoord zegt Jezus: 

 werden niet de tien gereinigd?- 
 de negen, waar zijn die?- 
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18 zijn er geen te vinden 
 die terugkeren en God verheerlijken 

 behalve deze eldersgeborene? 
 
Gemeente zingt: Gezang 339b  

 

Verkondiging 
 
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): ‘Umslinget uns, ihr sanften 

Friedensbande‘- TWV 1:1426 
 

1. Arie 
 

Umschlinget uns, ihr sanften Friedensbande! 
Komm, einiger und stiller Gottesgeist! 
Gib, dass man bloss um deines Namens Ehre 

sonst aber nie von Streit und Eifer hoere! 
Ach, ja, mein Gott, gib Fried‘ in deinem Lande, 
das oede wird, wenn dieser Bund zerreisst. 
   

2. Rezitativ 
 

Durch Zwietracht wird der groesste Staat verheeret, 

da Einigkeit hingegeben hebt und naehret: 
solang ein Haus auf gleichen Saeulen ruht, 
wird aller Stuerme Wut 
umsonst auf seine Mauern rasen; 

wenn aber Pfost und Grund erst auseinander gehen, 
wird man’s, auch ohne Sturm, von selbst zerfallen sehn. 
Erwaege dies und fliehe Zank und Streit, 

zu einem Haupt und Heil berufne Christenheit! 
Du, deren Herr ein Fuerst des Friedens heisset! 
der keinen Hader liebt, der Schwert und Spiess zerschmeisset. 

Was wirkt es wohl, mit wilden Zaenkerei 
sich gegen seinen Bruder ruesten, 
als dass die kleine Schar der Christen zuletzt nur desto kleiner sei. 

Ach! Wer der Eintracht Band mit seinem Naechsten reisst, 
der denke nur dabei, 
es sei kein Bund zugleich mit Gott zerrissen, 
der keine nicht fuer Freund‘ und Kinder haelt, 

die sich des Friedens nicht befleissen. 
Drum, dieses Kleinod zu bewahren, 
lasst Demut, lasst Geduld und Sanftmut nunmehr fahren. 
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3. Arie   
 

Schoenstes Kleeblatt, schmuecke mich! 

Dass ich stets in Eintracht lebe; 
dass ich allem wiederstrebe, 
was dem Frieden hinderlich. 
Bis wir dort auf Salems Flaechen 

jene Friedenspalmen brechen, 
Stiller Geist, dess‘ freue dich. 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Wer nur den lieben Gott lasst walten’ -  BWV 691 

 
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor: 
-  Bureau Straatjurist en Missionair Werk - Pioniersplekken 
-  ‘Het Wereldhuis’ (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst en op  

   de website) 
 
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.  
 

 
 
 
 

 
 
Wanneer uw gift bestemd is voor ‘Het Wereldhuis’, dit graag 

vermelden. 
 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 

Gezang 368g       
 
Stil gebed    Gebed des Heren   
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Slotlied (staande): Gezang 747: 1, 6 en 8  
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                Praeludium und Fuge C dur - BWV 531 
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Toelichting bij cantate ‘Umslinget uns, ihr sanften 
Friedensbande’ van Georg Philipp Telemann 

 
Georg Philipp Telemann (1681-1726) schreef een verzameling 
cantates voor het kerkelijk jaar in zijn Harmonischer Gottesdienst 
(1725-26). De cantate 'Umslinget uns, ihr sanften Friedensbande!' 

werd voor het eerst uitgevoerd op 13 oktober 1726. De tekst is 
van Matthaeus Arnold Wilckens (1704-1759) en gaat over onder 
andere over vrede. 

 
 
Ensemble ‘Giardino Musicale’ bestaat uit: 

Eva Harmuthová - hobo 
ElskeTinbergen - cello 
 

Solist:  

Carlos Negrín López – tenor 
 

Orgel: 
Harmen Trimp  

 
Voor meer informatie: www.giardinomusicale.nl 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

16 okt. : Ds. R.J. van Zwieten 
 

23 okt. : Ds. E.J. de Wijer 
 

30 okt. : Ds. E.J. de Wijer 
 

  6 nov. : Ds. R.J. van Zwieten 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

04-09-2022 Collecteopbrengst                                       € 551,97 
11-09-2022 Collecteopbrengst                                       € 367,65 

11-09-2022 Stichting Partners Pays-Dogon                     € 633,85 
18-09-2022 Collecteopbrengst                                       € 378,35 
25-09-2022 Collecteopbrengst                                       € 543,85 

sept.   2022 Offerblok                                                    €      5,00 
 

 
 

Agenda 
                  

Di.  11 okt.:  Geen ThomasTroostcafé                        
  

Wo. 12 okt.:  Geen ThomasTheologie                                                                      

 
Za. 15 okt.:   Concertgebouw Chamber Orchestra     10.30 uur 
                         Gratis try-out ter voorbereiding op  
                    een tournee naar Duitsland 
 

 
 
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. 


