
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST 

 
 

zondag 5 april 2020 
 

 
Palmzondag 

 

 
Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten 

Cantor-organist: Harmen Trimp 

m.m.v. Jaap de Kok, bas 

Ouderling van dienst: Jan Piek 

Diaken van dienst: Heleen Struijs 

Lector: Ina Feitsma 

 

 

Samen met onze zustergemeente van de  
Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam 

 

 

 

 

 

 
 
PROTESTANTSE  WIJKGEMEENTE 

Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning 
Tel: 673 81 71  www.dethomas.nl; e-mail: bureau@thomaskerk.nl 

http://www.dethomas.nl/
mailto:bureau@thomaskerk.nl


 2 

Opgang  
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Largo  

                uit: Triosonate nr. 5 C dur - BWV 529 

 

Orgel en bas: aanvangslied: Psalm 118: 1 
 

Bemoediging 
 

V:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

          Die hemel en aarde gemaakt heeft 

          Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

  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 

  Amen. 
 

Vervolg: Psalm 118: 8 
 

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 

        Amen.    
 

Vervolg: Psalm 118: 9 

 
 

Gebed om ontferming 
 

Na ieder Kyrie zingt de bas het refrein van lied 547: 

 

Kyrie eleison, wees met ons begaan, 

doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 11 : 1 - 8 

 

1 JHWH sprak tot Mozes: 

   Nog één plaag laat ik over Farao en over Egypte komen 

   en dan zal hij jullie vrij laten gaan van hier. 

   Nee, niet vrij laten gaan, 

   hij zal je wegjagen, 

   hij zal jullie wegjagen van hier, allemaal. 

2   Spreek en zeg het in de oren van het volk 

   dat iedere man van zijn naaste 

   en iedere vrouw van haar naaste 

   dingen van zilver en dingen van goud zal dragen. 

3 JHWH deed het volk genade vinden in de ogen van Egypte, 

 ook de man Mozes was in het land Egypte zeer groot 

 in de ogen van de dienstknechten van Farao 

 en in de ogen van het volk. 

4 Mozes sprak: 

   Zo spreekt JHWH: 

    ‘Halverwege de nacht zal ik zelf uitgaan, midden door        

   Egypte, 

5         ieder eerstgeborene in het land Egypte zal sterven, 

         van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon gezeten 

        is, 

     tot de eerstgeborene van de slavin die achter de                 

   handmolen zit, 

         ook alle eerstgeborenen van de dieren. 

6    Dan zal er een groot geschreeuw zijn in heel het land  

                Egypte, 

    zo groot als nog nooit eerder is geschied  

         en nooit meer zal geschieden. 

7    Maar geen hond zal zijn tong roeren tegen één van Israëls 

   kinderen, 

         tegen mens noch dier, 

         opdat gij zult weten 

         dat JHWH scheiding maakt tussen Egypte en Israël. 
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8         Dan zullen al deze uw dienstknechten zich voor mij         

        buigen 

         en zich neerwerpen voor mij  

         en zeggen: 

     “Ga heen, jij en heel het volk in je voetspoor.”  

         En dan ga ik heen.’ 
 

 Mozes ging heen, weg van Farao, laaiend van woede 

 

Orgel en bas: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

             ‘Nicht so traurig, nicht so sehr’ - Koraal - BWV 384 

 

Nicht so traurig, nicht so sehr, 

meine Seele, sei betrübt, 

dass dir Gott Glück, Gut und Ehr 

nicht so viel wie andern gibt, 

nimm fürlieb mit deinem Gott, 

hast du Gott, so hats nicht Not. 

 

Führe deines Lebens Lauf 

allzeit Gottes eingedenk; 

wie es kömmt, nimm alles auf 

als ein wohlbedacht Geschenk; 

geht dirs widrig, lass es gehen, 

Gott im Himmel bleibt dir stehn. 

 

Tweede Schriftlezing: Exodus 11 : 9 - 10 

 

9 En JHWH sprak tot Mozes: 

   Farao zal naar jullie niet horen 

   opdat mijn wonderen nog talrijker worden in het land Egypte. 

10 Mozes en Aäron hebben al deze wonderen gedaan 

 voor het aangezicht van Farao. 

 Maar JHWH verhardde het hart van Farao, 

 die heeft de zonen van Israël niet vrij uit zijn land laten gaan.   

 

VERKONDIGING 

 

Orgel en bas: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                    Aria ‘Ich folge Christo nach’ -  

                    uit: Cantate ‘Weinen, Klagen, Sorgen, Sagen’ - BWV 12 
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Ich folge Christo nach, 

Von ihm will ich nicht lassen 

Im Wohl und Ungemach, 

Im Leben und Erblassen. 

Ich küsse Christi Schmach, 

Ich will sein Kreuz umfassen. 

Ich folge Christo nach, 

Von ihm will ich nicht lassen. 

 

Vertaling: 

Ik volg Christus na, 

ik wil hem niet loslaten 

in voor- en tegenspoed, 

in leven en in sterven. 

Ik kus de smaad van Christus, 

ik wil zijn kruis omarmen. 

Ik volg Christus na, 

ik wil hem niet loslaten. 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 

 

Inzameling van de gaven voor: Sociale Kruidenier-Amsterdam Noord 

en Toerusting en vorming 

 

Thomaskerk 

Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 

t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld.                      
                                    
Willem de Zwijgerkerk 

Giften kunnen worden overgemaakt op NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk te 

Amsterdam, o.v.v. Collecte 5 april.            

 

VOORBEDEN - intenties door de solist te beantwoorden met Gezang 

368e: 

 

God in de hemelen, zie naar uw mensen, 

wijs ons de weg van het leven. 

 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Slotlied: Orgel en bas: Gezang 556 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Fuga G moll - BWV 542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie van Jaap de Kok 

Jaap de Kok (*1998) studeert hoofdvak Orgel aan het Prins Claus 

Conservatorium (PCC) bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga. 

Daarnaast krijgt hij pianolessen van Nata Tsvereli. Jaap behaalde in 

2017 de derde prijs op het SGO orgelconcours en in 2018 werd hij 

tijdens dit concours winnaar van het conservatoriumstudenten-

klassement. 

Sinds september 2017 studeert Jaap ook Koordirectie aan het PCC. 

Zijn docent is Louis Buskens. Hij kreeg de afgelopen twee jaar bijvak 

zang van Marcel Reijans. Vanaf september krijgt hij zangles van de 

hoofdvakdocenten Hanneke de Wit en Paul Triepels. 

Jaap is dirigent van het in 2017 opgerichte Agricola Consort, dat hij 

o.a. dirigeerde tijdens A Festival of Lessons & Carols in de 

Martinikerk te Groningen en een cantatedienst in de Grote Kerk te 

Leeuwarden. Sinds mei 2019 staat Jaap met veel plezier als dirigent 

voor het Gereformeerd Groninger Mannenkoor. Momenteel is Jaap 

interim-dirigent van ‘Concertkoor Gloria Deo’/COV Drachten. 

Jaap is één van de vaste organisten in IJsselmuiden en Wilsum. 

Daarnaast begeleidt hij regelmatig koren met orgel en piano. Ook 

valt hij soms in als dirigent bij andere koren. Tot slot geeft hij orgel- 

en pianolessen. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 

  9 apr. :  Ds. E.J. de Wijer             Witte Donderdag      19.30 uur 
 

10 apr. :  Ds. E.J. de Wijer             Goede Vrijdag             19.30 uur         

                                            m.m.v. Tineke Wonderman-van    

                                          Leeuwen, sopraan 
 

11 apr. :  Ds. E.J. de Wijer             Stille Zaterdag           22.00 uur 
 

12 apr. :  Ds. E.J. de Wijer             Pasen 

                                                   m.m.v. Gerard Sauerwalt,      

          trompet 
 

19 apr. :  Mw. A. Knol 
 

26 apr. :  Ds. E.J. de Wijer 
 

  3 mei : Mw. H. van Dorssen 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN 

22 maart                                                                        € 177,50 

29 maart                                                                                     € 420,00 
                           
 

 

 
 

 
 

 
 

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. 
 


