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PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ - BWV 622
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.

Soliste: Aanvangslied: Psalm 75: 1, 4 en 7
Orgel en sopraan: Antonin Dvorak (1841–1904) – Psalm 55
uit: Biblical Songs, opus 99, no. 3, 1894
Gott, höre mein Gebet, Gott, erhöre mein inniges Flehn, verschließe
dein Ohr nicht meinem Gebet. Neige dich zu mir, o Herr, und erhöre
mich, wenn ich verzage und weine vor Dir. Angst erfüllt, schlägt das
Herz mir, mich fassen kalte Todesschauer, das Grausen fällt mich an.
Ich rufe Dich, o gib mir Schwingen eines leichten Vogels, mich zu
heben in eine bess’re Welt! Ach, weit in die Ferne flög’ ich, und fänd’
Ruhein der Einsamkeit. Rette mich, Herr, rette mich vor Stürmen und
Todesangst!
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Numeri 16:1 - 15 (vertaling Alex van Ligten)
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Korach, zoon van Jitshar, zoon van Kehat, zoon van Levi,
Dathan en Abiram, zonen van Eliab,
en On, zoon van Peleth, zonen van Ruben,
stonden op voor het aangezicht van Mozes,
ze namen mannen uit de kinderen van Israël mee,
tweehonderdvijftig,
leidslieden van de gemeenschap,
samenroepers bij de tent van de ontmoeting,
mannen van naam.
Zij kwamen bijeen bij Mozes en Aäron en zeiden tot hen:
Er is te veel voor jullie!
Want heel de gemeenschap,
allen zijn zij heiligen, in hun midden is HIJ.
Waarom verheffen jullie je boven ZIJN samenkomst?
Mozes hoorde dat en viel op zijn aangezicht.
Hij sprak tot Korach en heel diens gemeenschap en zei:
Morgenochtend zal HIJ doen weten wie bij hem is, wie heilig is,
door wie hij te benaderen is
en wie hij verkiest om zich te laten benaderen.
Doen jullie als volgt: neem je pannen,
Korach en heel zijn gemeenschap,
houd ze in het vuur en leg het reukwerkoffer erop
voor ZIJN aangezicht, morgen.
En het zal geschieden:
degene die HIJ kiest, die is heilig.
Er is te veel voor júllie, zonen van Levi,
zei Mozes tot Korach,
horen jullie toch, zonen van Levi:
is het te gering voor jullie
dat de God van Israël jullie heeft afgescheiden
van de gemeenschap van Israël
om jullie te doen naderen tot hem,
om de dienst te dienen van ZIJN woning
en om te staan voor het aangezicht van de gemeenschap
om hen terzijde te staan?
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Hij liet jou naderen met al je broeders met jou, de zonen van
Levi,
en nu zoeken jullie ook nog het priesterschap?
Is het daarom dat jij en heel je gemeenschap
gemeenschappelijk tegen HEM zijn?
En Aäron, wie is hij dat jullie tegen hem murmureren?
Mozes zond iemand om Dathan en Abiram, zonen van Eliab, te
roepen,
maar zij zeiden:
Niet zullen wij opgaan!
Is het gering dat jij ons hebt doen opgaan
uit een land overvloeiend van melk en honing
om ons te laten sterven in de woestijn?
En dat jij jezelf bovendien tot leidsman over ons hebt gemaakt,
tot leidsman jij?
Jij hebt ons bepaald niet
naar een land overvloeiend van melk en honing doen komen,
geen deel heb jij ons gegeven aan velden en wijngaarden,
wou jij de ogen van deze mannen uitsteken?
Niet zullen wij opgaan!
Mozes ontstak in grote woede en zei tot HEM:
Wend u niet tot hun offergave,
nog niet één ezel heb ik van hen genomen
niet eén van hen heb ik kwaad gedaan.

Soliste zingt: Psalm 103: 1, 2, 3, 4 en 5
Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14 (vertaling Alex van Ligten)
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Jezus vertelde, met het oog op hen
die ervan overtuigd zijn dat zij zelf rechtvaardigen zijn
en op anderen neerkijken, deze gelijkenis:
Twee mensen gingen op naar de tempel om te bidden,
de één een Farizeeër en de ander een tollenaar.
De Farizeeër stelde zich daar op
en bad over zichzelf als volgt:
God, ik breng jou de dankzegging
dat ik niet ben zoals de rest van de mensen,
geldgraaiers, onrechtplegers, overspeligen,
of ook zoals deze tollenaar.
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Ik vast tweemaal per week
en ik draag een tiende deel af van wat ik verdien.
De tollenaar bleef van verre staan
en wilde zelfs niet de ogen opslaan naar de hemel,
maar hij sloeg zich op de borst en zei:
God, verzoen u met mij, zondaar.
Ik zeg jullie, deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis,
in tegenstelling tot die ander.
Want al wie zichzelf hoog maakt, wordt klein gemaakt
en wie zichzelf klein acht, wordt hoog gemaakt.

Orgel en sopraan: Antonin Dvorak (1841–1904) - Psalm 23
uit: Biblical Songs, opus 99, no. 4, 1894
Der Herr ist mein Hirte Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln,
er ist mein Hort. Er führt mich auf seinen Pfad, leitet mich an den
stillen Bächen hin, er gibt Kraft meinem Gemüt. Er führt mich seinen
Pfad zu seines Namens ewigem Ruhm. Wenn ich auch wandele in den
Schatten des Todestales, schreite ich doch ohne Schrecken, denn du
leitest mich. Führe mich deines Weges und bleibe mein Hirte!

Verkondiging
Soliste zingt: Gezang 655

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgel en sopraan: Paul Christiaan van Westering (1911-1991) ‘Onze Vader’
Inzameling van de gaven voor Taal voor eenzaamheid en
Dovenpastoraat
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.
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U kunt ook geven via Givt.

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 2 mei.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de soliste met:
Gezang 368f
Stil gebed

Gebed des Heren

Soliste zingt : Slotlied (staande): Gezang 709
Zegen, beantwoord door de soliste met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –
Fuga G-dur - BWV 541
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Tineke Wonderman-van Leeuwen, sopraan

Tineke Wonderman (1988) groeide op in een muzikaal gezin en
speelde klarinet en saxofoon in diverse ensembles en orkesten.
Daarnaast ontwikkelde zij zich op het gebied van arrangeren op de
middelbare school en in de kerk.
Ze studeerde vervolgens Docent Muziek aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen met als specialisaties klarinet en
koordirectie.
Naast haar werk als docent muziek in het voortgezet onderwijs en
koordirigent is ze actief als sopraan (zowel solo als in koren). Ze
volgt zanglessen bij Maja Roodveldt en Åsa Olsson.

‘Ludmilla’ online te zien op 4 mei 2021
‘Ludmilla of lijken aan de lopende band’ is in juni 1944 eenmalig
opgevoerd door de Joodse gevangenen van kamp Westerbork. De
tekst en het piano-uittreksel zijn pas enkele jaren geleden
herontdekt.
Het theatergezelschap Punto Arte heeft een eigen versie van
‘Ludmilla of lijken aan de lopende band’ gemaakt. Uitgangspunt is de
originele partituur. Door de voorstelling heen zijn herinneringen aan
Westerbork verweven van onder meer journalist Philip Mechanicus
(1889-1944) en Elly Hillesum (1914-1943). Beiden werden vanuit
Westerbork naar Auschwitz getransporteerd en daar vermoord. Ook
teksten van Ida Simons (1911-1960) zijn te horen tijdens de
voorstelling. Zij heeft na de oorlog haar herinneringen verwerkt in
haar boek ‘Een dwaze maagd’.
‘Ludmilla’ zou live worden opgevoerd in De Thomas, maar vanwege
de doorlopende coronamaatregelen is dit gewijzigd naar een
streaming evenement via het Wilminktheater en Muziekcentrum
Enschede. Kaarten à 5 euro per stuk en meer informatie vindt u op
onze website: www.dethomas.nl of via www.wilminktheater.nl
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
9 mei :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer

13 mei : Ds. E.J. de Wijer

Hemelvaartsdag
aanvang: 09.00 uur

16 mei : Ds. E.J. de Wijer
23 mei : Pinksteren

Gemeenschappelijke dienst
vanuit de Oranjekerk
aanvang: 10.00 uur
Voorgangers:
Ds. Jantine Heuvelink
Ds. Evert Jan de Wijer
Pastor Nelly Versteeg
U kunt de dienst volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl

30 mei : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
18-04-2021
25-04-2021
Agenda
Wo. 05 mei :

€ 290,00
€ 345,00

ThomasTheologie
14.00 uur
Online - aanmelden via email predikant@dethomas.nl

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van
stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur
kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken. Geen ThomasTroostcafé op woensdag 5
mei.
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.
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