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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - 

                Praeludium c-moll  
 

Aanvangslied: Psalm 150: 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 150: 2 
 

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.    
 

Jongenssopraan en orgel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) /             
                                   Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) - 

                                   Aria: ‘Bist du bei mir’ 
 

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden 

zum Sterben und zu meiner Ruh. 

Ach, wie vergnügt wär so mein Ende, 

es drückten deine schönen Hände 
mir die getreuen Augen zu! 
 

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde 

naar de dood en naar mijn rust. 

Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn 

als jouw mooie / lieve handen 
mijn trouwe ogen zouden sluiten. 
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Gebed om ontferming, beantwoord met: 

 
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 

 

Gemeente zingt: Gezang 304: 1, 2 en 3 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 1 - 17 (Naardense Bijbel) 

 

1 De Ene zegt tot Mozes: 

 hak je twee stenen platen uit, 
     als de eerste; 

 schrijven zal ik op die platen 

 de woorden 

 die geweest zijn op de eerste platen, 
     die je hebt verbrijzeld. 

2 Wees tegen de ochtend gereed; 

 opklimmen zul je in de ochtend 

     naar de berg Sinaï, 
 posteren zul je je dáár voor mij, 

     op de top van de berg;  

3 geen man mag met je mee opklimmen, 

 en ook mag op heel de berg geen man 

     zich laten zien; 
 ook het wolvee en het rundvee 

     mogen niet weiden 

 tegenover die berg!  

4 Hij hakt uit: 
 twee stenen platen, als de eerste; 

 dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders 

     en klimt op naar de berg Sinaï,- 

 zoals de Ene hem heeft geboden; 
 in zijn hand neemt hij mee: 

 de twee stenen platen.  

5 Néér daalt de Ene in de wolk 

 en posteert zich daar bij hem; 
 hij roept de naam ‘Ene’ uit.  

6 Dan trekt de Ene voorbij, 

     vlak voor zijn aanschijn, 
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 en roept hij uit: 

 Ene, Ene, 
 Godheid ontfermend en genadig!- 

 lankmoedig en overvloedig 

     in vriendschap en trouw!-  

7 die vriendschap bewaart voor duizenden, 
 die onrecht verdraagt, 

     overtreding en zonde; 

 maar ongestraft: níets laat hij ongestraft, 

 bezoekend het onrecht van vaders 
 aan zonen en zoons-zonen, 

 aan derden en vierden!  

8 Dan haast Mozes zich,- 

 knielt ter aarde en buigt zich neer.  
9 Hij zegt: 

 als ik toch genade heb gevonden 

     in uw ogen, mijn Heer, 

 laat dan mijn Heer toch meegaan 

     in ons midden; 
 want een gemeente hard van nek is het, 

 maar vergeven moet u ons onrecht 

     en onze zonde 

     en ons als erfdeel aanvaarden! 
10 Dan zegt hij: 

 hier ben ik, 

 ik smeed een verbond; 

 tegenover heel je gemeente 
     zal ik wonderen doen 

 zoals nog niet geschapen zijn 

     op heel de aarde 

     en bij welke van de volkeren ook; 

 zien zal heel de gemeente 
     in welks kring jij bent 

     het doen van de Ene,- 

     dat het vreeswekkend is 

 wat ik samen met jou ga doen;  
11 bewaak jij 

 wat ik je heden gebied; 

 zie, ik zal verdrijven van je aanschijn 

 de Amoriet, de Kanaäniet, 
 de Chitiet, de Periziet, 

 de Chiviet en de Jeboesiet;  

12 wees waakzaam, jij, 
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 anders smeed je een verbond 

     met de ingezetene van het land 
 waarop jij nu gaat komen, 

 anders wordt hij tot een valstrik in je kring;  

13 ja, hun altaren zult ge omverhalen, 

 hun standstenen verbrijzelen, 
 en hun asjéra’s wegsnijden;  

14 nee, nooit zul je je buigen 

     voor een andere godheid; 

 want de Ene: ‘Naijverige’ is zijn naam, 
 een naijverige godheid is hij;  

15 anders smeed je een verbond 

     met de ingezetene van het land; 

 zullen zij achter hun goden aan hoereren 
 en offeren aan die goden van hen,- 

 dan zal er een tot jou roepen 

 en zul je van zijn offer eten;  

16 nemen zul je dochters van hem 

     voor zonen van jou; 
 hoereren die dochters van hem 

 achter hun goden aan, 

 dan laten ze jouw zonen mééhoereren 

 achter hun goden aan! 
17 Goden van gietwerk maak je je niet! 
 

Alt en orgel:  Félix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)  - 

                   uit: het oratorium ‘Elias’ 
 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn; 

der wird dir geben, was dein Herz wünscht. 
Befiehl ihm deine Wege und hoffe auf ihn. 

Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. 
 

Zeg niets tegen de Heer en wacht op Hem. 

Hij zal u geven wat uw hart wil. 

Beveel uw wegen bij Hem aan en vertrouw op Hem.  
Laat uw woede bekoelen en zie af van uw toorn. 

Zeg niets tegen de Heer en wacht op Hem. 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 8 (Naardense Bijbel) 
 

1 Maar er is een mens geweest, 

 één uit de Farizeeërs,- 
 Nikodemus is zijn naam, 
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 een overste van de Judeeërs: 

2 deze komt tot hem, in de nacht, 
 en zegt tot hem: rabbi, 

 we weten dat u als leermeester 

 van God gekomen bent; 

 want niemand is bij machte 
 deze tekenen te doen 

 die ú doet 

 als God niet mét hem is!  

3 Jezus antwoordt en zegt tot hem: 
 amen, amen, zeg ik jou: 

 als iemand niet van bovenaf 

 geboren wordt 

 is hij niet bij machte 
 het koningschap van God te zien!  

4 Nikodemus zegt tot hem: 

 hoe is een mens bij machte 

 geboren te worden 

 als hij al oud-en-wijs is?- 
 het is niet mogelijk dat hij een tweede keer 

 de schoot van zijn moeder binnenkomt 

 en geboren wordt!  

5 Jezus antwoordt: 
 amen, amen, zeg ik jou: 

 als iemand niet geboren wordt 

 uit water en Geest, 

 is hij niet bij machte binnen te komen 
 in het koninkrijk van God;  

6 wat uit het vlees geboren wordt 

 is-en-blijft vlees 

 en wat uit de Geest geboren wordt 

 is-en-blijft Geest;  
7 verwonder je er niet over dat 

 ik je heb gezegd: 

 gij moet van bovenaf 

 geboren worden!-  
8 de wind waait waarheen hij wil; 

 je hoort zijn stem 

 maar je weet niet 

 vanwaar hij komt en waarheen hij gaat: 
 zo is het met al wie is geboren 

 uit het waaien-van-de-Geest! 
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Gemeente zingt: Gezang 848: 1, 2, 3 en 4 

 

VERKONDIGING 

 

Alt en orgel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                       Mass in B minor - BWV 232 
 

Agnus dei qui tollis peccata mundi,  

miserere nobis,  

Agnus dei qui tollis peccata mundi,  
miserere nobis,  

Agnus dei qui tollis peccata mundi,  

dona nobis pacem.  
 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, 

ontferm U over ons,  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, 
ontferm U over ons,  

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, 

geef ons vrede. 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Jongenssopraan en orgel: Gabriël Fauré (1845-1924) - ‘Pie Jesu’ 
 

Pie Jesu dona eis requiem sempiternam 
 

Genadige Heer Jezus, geef hun rust, eeuwige rust 

 
Inzameling van de gaven voor: Kerk in Actie Werelddiaconaat en 

Kerk als plaats van stilte 
 

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.  
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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 7 juni.    

 

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368g 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 

Slotlied: Gezang 825: 1 en 5 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - 

         Fuga c-moll 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NFINZBAB/concept%20orde%20van%20dienst%2007-06-2020.doc#
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/NFINZBAB/concept%20orde%20van%20dienst%2007-06-2020.doc#
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Marijke Beute 

Marijke studeerde twee jaar koordirectie (2016-2018) bij Louis 
Buskens aan het conservatorium in Groningen, na een jaar studeren 

ging ze er ook zang bij studeren. Ze studeert nu bij Hanneke de Wit, 

ook aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Overige lessen 

kreeg en krijgt ze van Marjan Kuiper, Renate Arends, Paul Triepels 
(ademcoach), Elsina Jansen (spel en drama) en Eelko Molenaar 

(liedbegeleiding). 

Ervoor studeerde Marijke aan het conservatorium in Zwolle Docent 

Muziek, met als musiceervak harp. In die periode aan het 
conservatorium ontdekte ze klassiek zang en kreeg bijvak zang van 

Heike Rowold, Felix Schooneboom en Riekje Bakker. 

Na die studie werkte ze als muziekdocent, workshopleider en 

koordirigent. In die tijd zong ze als sopraan in het koor van het 

Noord Nederlands orkest waarmee onder leiding van vele 
internationale dirigenten diverse grote koorwerken werden 

uitgevoerd. 

Naast haar studie is Marijke dirigent van Gemengd Koor Boijl, Zingt 

Gode lof uit Hoogkerk en sinds 2018 van het Drents Opus Koor dat in 
Beilen repeteert. Ook dirigeert zij jaarlijks een projectkoor in 

Harkstede. Samen met organist Harmen Trimp vormt Marijke een 

duo dat regelmatig medewerking verleent aan kerkdiensten en 

concerten in o.a. de Thomaskerk in Amsterdam met stukken van 
Bach, Händel, Mendelssohn, Andriessen e.a. Sinds kort zingt Marijke 

onder leiding van Hoite Pruiksma bij de Nederlandse Bach Academie 

en in het voorjaar zal Marijke haar eerste Matthäus Passion en haar 

eerste Johannes Passion zingen olv respectievelijk Rob Meijer en 

André Cats. 
 

Joris Wubs 

Joris zingt sinds zijn 7e bij het Roder Jongenskoor onder leiding van 

Rintje te Wies. Met dit koor zingt hij o.a. regelmatig in een psalmen-
vesper en werken ze mee aan grote werken zoals de jaarlijkse 

Matthäuspassies en het War requiem van Britten. Vanochtend is het 

de eerste keer dat Joris als solist zingt. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

14 juni  :  Ds. R.J. van Zwieten 
 

21 juni :  Ds. C. van den Broeke 
 

28 juni :  Drs. A. van Heusden 
 

  5 juli  : Ds. E.J. de Wijer 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

31-05-2020 Burennetwerk/Present/Serve the City en       

                      Pinksterzendingscollecte                                       € 395,00 
                           
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


