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Voorbereiding  
 

Het luiden van de klok 
 

Orgel en trompet: Johann Ludwig Krebs (1713-1780) - 
                           ‘Komm Heiliger Geist, Herre Gott’   
 

Welkom 
 

Aanvangslied: Gezang 672: 1 en 4 
 

Voorbereiding in stilte 
 

Bemoediging 
 

V:   Onze hulp is in de Naam van de Heer 

          die hemel en aarde gemaakt heeft 
 

Drempelgebed 
 

V:  Hoor ons aan, eeuwige God 

 Hoor naar ons bidden 

 Doe ons herleven en maak ons weer nieuw 
 Geef ons uw genade 

 Breng ons in het reine met u en met elkaar 

 Laat waaien uw Geest en zegen ons met uw vrede.  

 Amen.   
 

Vervolg: Gezang 672: 6 en 7 
 

Gebed om de zeven gaven van de Geest 
 

Gemeente zingt: Gezang 697 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Inleiding, beantwoord met het zingen van Gezang 333  
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 24 (Naardense Bijbel) 
 

1 Tot Mozes heeft hij gezegd: 

 klim op tot de Ene, 

 jij en Aäron, Nadav en Avihoe 

 en zeventig van Israëls oudsten; 
 jullie zullen je neerbuigen van verre; 

2 dan zal alleen Mozes 

     nadertreden tot de Ene, 
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 zíj zullen niet nadertreden; 

 en de gemeente: 
 zij zullen niet mét hem opklimmen!  

3 Mozes komt aan 

 en vertelt de gemeente 

     alle woorden van de Ene 
 en alle rechtsregels; 

 heel de gemeente antwoordt eenstemmig,- 

     ze zeggen: 

 al de woorden die de Ene heeft gesproken 
     zullen we doen!  

4 Dan schrijft Mozes ze op, 

 alle woorden van de Ene; 

 in de ochtend recht hij zijn schouders 
 en bouwt een altaar onderaan de berg, 

 en twaalf keer een standsteen 

 voor de twaalf stammen van Israël. 

5 Hij zendt 

 de jongeren van Israëls zonen uit, 
 en die doen opgangsgaven opgaan 

 en offeren 

 vredesoffers aan de Ene, 

     varren.  
6 Dan neemt Mozes de helft van het bloed 

 en doet dat in de bakken; 

 de helft van het bloed 

 heeft hij over het altaar gespat.  
7 Hij neemt de boekrol van het verbond 

 en leest die voor de oren van de gemeente; 

 zij zeggen: 

 al wat de Ene heeft gesproken 

     zullen we doen 
     en willen we horen!  

8 Mozes neemt het bloed 

 en spat het over de gemeente; 

 hij zegt: 
 ziehier het bloed van het verbond dat 

     de Ene met u heeft gesmeed 

 bij al deze woorden!  

9 Dan klimt Mozes op, met Aäron, 
 Nadav en Avihoe, 

 en zeventig van Israëls oudsten.  

10 Zij zien 
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 Israëls God; 

 onder zijn voeten: 
 iets gemaakt als plaveisel van saffier, 

 als het gebeente van de hemel zo helder.  

11 Naar de edelen van Israëls zonen 

 heeft hij zijn hand niet uitgestrekt; 
 zij aanschouwen God 

 en mogen eten en drinken. 

12 De Ene zegt tot Mozes: 

 klim op tot mij, de berg op, en wees daar; 
 dan geef ik je de platen van steen, 

 het onderricht en het gebod 

 dat ik heb opgeschreven 

     om hen te onderrichten!  
13 Mozes staat op, 

 en ook Jozua, zijn helper, 

 en Mozes klimt op naar de berg van God.  

14 Tot de oudsten heeft hij gezegd: 

     zetelt u voor ons hier 
 totdat wij tot u terugkeren; 

 ziehier, Aäron en Choer zijn bij u; 

 wie overmeesterd wordt door zaken 

     kan nadertreden tot hen!  
15 Mozes klimt op naar de berg; 

 de wolk overdekt de berg.  

16 Nu woont de glorie van de Ene 

     op de berg Sinaï 
 en overdekt de wolk hem, 

     zes dagen lang; 

 op de zevende dag roept hij 

     Mozes toe vanuit de wolk.  

17 Te zien is geweest de glorie van de Ene 
 als een verterend vuur 

     op de top van de berg,- 

 voor de ogen van de zonen Israëls.  

18 Mozes komt in de wolk 
     en klimt de berg op; 

 Mozes is op de berg 

 veertigmaal een dag 

 en veertigmaal een nacht. 
 

Gemeente zingt: Gezang 700 
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Tweede Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 29 (Naardense Bijbel) 
 

23 Jezus antwoordt en zegt tot hem: 

 als iemand mij liefheeft 
 zal hij mijn woord bewaren, 

 en mijn Vader zal hem liefhebben 

 en wij zullen tot hem komen 

 en verblijf bij hem maken; 

24 wie mij niet liefheeft 
 bewaart mijn woorden niet; 

 en het woord dat ge hoort 

 is niet dat van mij,- 

 nee, van hem die mij stuurt, de Vader; 
25 dit alles heb ik tot u gesproken 

 terwijl ik bij u verblijf;  

26 maar de troosttoeroeper, 

 de heilige Geest 
 die de Vader zal sturen in mijn naam, 

 die zal u in alles onderrichten 

 en u indachtig maken 

 al wat ík u heb gezegd;  
27 vréde laat ik u na, 

 míjn vrede is het die ik u geef, 

 niet zoals de wereld geeft 

 geef ík aan u!- 

 laat uw hart niet geschokt zijn 
 en niet beducht;  

28 ge hebt gehoord dat ík u heb gezegd: 

 ik ga heen én kom naar u toe; 

 als ge me liefhad 
 zoudt ge verheugd zijn 

 dat ik naar de Vader toe reis, 

 omdat de Vader groter is dan ik; 

29 en nú heb ik het u gezegd, 
 voordat het geschiedt, 

 opdat ge, wanneer het geschiedt, 

 geloven zult; 
 

Gemeente zingt: Gezang 417 
 

OVERWEGING 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                    ‘Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist’ 
                in organo pleno/ con pedale obligato - BWV 667 
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GEBEDEN EN GAVEN            
 

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met: 
 

V.  …… zo bidden wij tezamen: 
Allen: Gezang 368g 
 

Stil gebed  Gebed des Heren 
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven voor:  

Diaconie (zie ook toelichting op pag. 7) en Pinksterzendingscollecte 
 

Thomaskerk 
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt 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. 
              

U kunt ook geven via Givt.  
     
 
 

 

 

 
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 31 mei.    

 
Slotlied: Gezang 687 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

Allen: 
 
 

 

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

                           ‘Nun danket alle Gott’ -  
                           uit: Cantate BWV 79    
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Moment met de Kinderen 

Onderstaand link naar het filmpje dat laat zien hoe je een duif kunt 
vouwen uit een vierkant stuk papier: 

https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I 

 

 
Collectedoel 1e collecte 

Amsterdam heeft op dit moment zwaar te lijden onder de effecten 

van de Coronacrisis. Veel mensen komen in deze tijd amper of niet 

de deur uit, anderen verliezen inkomen of baan. En ook wie niet 
direct getroffen wordt, kan makkelijk moedeloos raken van de 

verhalen over wat er allemaal nog op ons afkomt.  

Burennetwerk, Present en Serve the City zijn drie Amsterdamse 

vrijwilligersorganisaties met kerkelijke wortels, die nu hun krachten 
bundelen om mensen die hulp willen bieden te koppelen aan mensen 

die hulp nodig hebben. Met uw financiële steun kunnen zij 

daadwerkelijk steun bieden aan mensen die het in deze tijd extra 

zwaar hebben. 
 
 

Nicolas Isabelle 

Nicolas Isabelle is geboren in Québec (Canada). Hij heeft zich als 

trompettist gespecialiseerd in de historische uitvoeringspraktijk. Hij 
speelt op authentieke instrumenten of kopieën daarvan. 

In 2001 besloot hij zijn trompetstudie voort te zetten in Europa, waar 

hij aanvankelijk bij Thierry Caens aan het conservatorium van Dijon 

(Frankrijk) studeerde. In 2005 vestigde hij zich in Amsterdam om 
zich op de oude muziek te richten. Hij behaalde zijn bachelordiploma 

baroktrompet aan het Conservatorium van Amsterdam bij 

Friedemann Immer en zijn masterdiploma in naturtrompet aan de 

Scola Cantorum Basiliensis (Zwitserland) bij Jean-François Madeuf. 

Nicolas heeft door heel Europa opgetreden met ensembles als o.a. La 
Petite Bande, Concerto Amsterdam en Les Musiciens du Louvre. 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oH_cYnYOO1I
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 
      

  7 juni :  Ds. C.M. Pumplun     m.m.v. Marijke Beute,     

                                                           mezzo-sopraan en  

          Joris Wubs, jongenssopraan 
 

14 juni  :  Ds. R.J. van Zwieten 
 

21 juni :  Ds. C. van den Broeke 
 

28 juni :  Drs. A. van Heusden 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

17/5/2020  Wijkdiaconie en Kerkmuziek                             € 325,00 

24/5/2020  Wijkdiaconie en Eredienst                                 €  72,50 

 
                           
 

 
 
 

 
 

 
 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


