
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ORDE VAN DIENST 

 
 

zondag 12 april 2020 
 

 
Pasen 

 

 
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer 

Cantor-organist: Harmen Trimp 

m.m.v. Gerard Saurwalt, trompet 

Ouderling van dienst: Jan Piek 

Diaken van dienst: Heleen Struijs 

Lector: Jacqueline van der Neut 

 

 

Samen met onze zustergemeente van de  
Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTESTANTSE  WIJKGEMEENTE 
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Het luiden van de klok 
 

Voorafgaande aan de dienst worden bekende Paasliederen gespeeld. 

 

Opgang 
 

Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2 
 

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 139: 3 en 4 
 

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 139: 8 

 
 

Gebed om ontferming, beantwoord met: 
 

Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 

 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

               ‘Heut triumphieret Gottes Sohn’ - BWV 630 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Exodus 14: 15 - 15: 1a (Naardense Bijbel) 

 

15 Dan zegt de Ene tot Mozes: 

 wat schreeuw je tot míj!- 

 spreek tot de zonen Israëls 

     dat ze moeten opbreken!-  

16 en jijzelf: 

 hef je staf omhoog; 

 strek je hand uit over de zee en klief hem; 

 dan komen de zonen Israëls 

 beneden door de zee op het droge!-  

17 en ik, 

 ziedaar, ik versterk het hart van Egypte 

 zodat ze hen achterna komen; 

 dan zal ik gloriëren, 

     door Farao en heel zijn legermacht, 

 zijn wagens en zijn ruiters;  

18 weten zullen ze, de Egyptenaren, 

     dat ik de Ene ben!, 

 als ik glorieer door Farao, 

 zijn wagens en zijn ruiters!  

19 Dan breekt op: 

 de engel Gods 

 die ging voor het aanschijn van Israëls leger, 

 en gaat áchter hen mee; 

 ook breekt op: 

 de staande wolk, van voor hun aanschijn, 

 en gaat áchter hen staan.  

20 Hij komt 

 tussen het leger van Egypte 

 en het leger van Israël,- 

 zo is er de wolk én het duister 

 en verlicht hij de nacht; 

 de een is de ander niet genaderd, 

     heel de nacht.  

21 Dan strekt Mozes zijn hand uit, 

 over de zee, 

 en de Ene laat de zee leeglopen 

     door een machtige oosterstorm, 
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     heel de nacht, 

 en hij maakt de zee tot droog land; 

 de wateren worden gekloofd.  

22 Zo komen de zonen Israëls 

     beneden door de zee op het droge; 

 de wateren zijn voor hen een muur, 

 rechts van hen en links van hen!  

23 De Egyptenaren jagen hen na 

     en komen hen achterna,- 

 elk paard van Farao, 

 zijn wagens en zijn ruiters,- 

 tot onder in de zee.  

24 Het geschiedt in de ochtendwake: 

 de Ene richt zich naar Egyptes leger 

 in een zuil van vuur en wolken,- 

 en maakt een warboel 

 van Egyptes legerkamp.  

25 Hij laat het wiel van zijn wagens 

 wijken 

 en laat hem slechts zwaar vooruitkomen; 

 dan zegt Egypte: 

 ik moet vluchten voor Israëls aanschijn, 

 want de Ene 

 voert voor hen oorlog met Egypte!  

26 De Ene zegt tot Mozes: 

 strek je hand uit over de zee,- 

 dan keren de wateren terug over Egypte, 

 over zijn wagens en over zijn ruiters!  

27 Mozes strekt zijn hand uit over de zee: 

 en de zee keert, tegen de ochtendwending, 

     in zijn stroombed terug, 

 terwijl de Egyptenaren vluchten, 

     hem tegemoet; 

 dan schudt de Ene Egypte af, 

     midden in de zee.  

28 De watermassa’s keren terug 

 en overdekken de wagens en de ruiters 

 van heel Farao’s legermacht,- 

 allen die hen achternagekomen waren 

     in de zee; 

 er restte niemand van hen, tot niet één.  

29 En de zonen Israëls zijn 

 -onder in de zee- 



 5 

 gegaan over het dróge! 

 De wateren waren voor hen een muur, 

 rechts van hen en links van hen!  

30 Zo redt de Ene op die dag Israël 

     uit de hand van Egypte, 

 en ziet Israël Egypte 

 dood op de lip van de zee; 

31 Israël ziet de grote hand 

 waarmee de Ene het heeft gedaan in Egypte 

 en ze krijgen ontzag, de gemeente, 

     voor de Ene; 

 ze gaan vertrouwen op de Ene 

 en op Mozes, zijn dienaar. 

15 

1a Dan zingt Mozes met de zonen Israëls 

 voor de Ene deze zang; 

 

Orgel en trompet: John Stanley (1712-1786) - 

                           Trumpet Voluntary 

 

Tweede Schriftlezing: Exodus 15: 19 - 21 (Naardense Bijbel) 
 

19 Want gekomen is Farao’s paard 

 -met zijn wagens en ruiters- in de zee: 

     en terugkeren laat de Ene over hen 

     de wateren van de zee; 

 en Israëls zonen zijn gegaan 

     over het droge, onder in de zee! 

20 Dan neemt Mirjam, de profetes, 

     de zuster van Aäron, 

     de trommel in haar hand, 

 en trekken alle vrouwen achter haar uit 

 met trommels en met fluiten.  

21 Mirjam heft voor hen aan: 

 ‘zingt voor de Ene want hij is hoog verheven, 

 het ros en zijn ruiter schoot hij in zee!’ 

 

VERKONDIGING 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Christ lag in Todesbanden’ - BWV 718  
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven voor:  

-  Wijkdiaconie en Paascollecte voor de kerk 

-  Stichting Derde Wereld Hulp (zie ook Nieuwsbrief op de website) 
 

Thomaskerk 

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

t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld. 
 

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Derde Wereld Hulp, dit 

graag vermelden.                   
                                    
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 12 april.            
 

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368f: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Slotlied: Gezang 634 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgel en trompet: Henry Purcell (1659-1695) - Trumpet Tune 
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Gerard Saurwalt heeft al 12 jaar trompetles en speelt in verschillende 

orkesten, waaronder het Amersfoorts Jeugd Orkest en het Utrechts 

Studenten Orkest, dat een muzikaal podium wil bieden aan  

jonge getalenteerde musici om in een groot symfonieorkest te 

spelen. Hij studeert tegenwoordig aan het Koninklijk Conservatorium 

te Den Haag. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 

19 apr. :  Mw. A. Knol 
 

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

  3 mei :  Mw. H. van Dorssen 
 

10 mei :   Ds. R.J. van Zwieten 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN 

5 april                                                                       € 63,00          
                           
 

 
 
 

 
 
 

 

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. 
 


