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Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
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Ouderling van dienst: Leo Endedijk
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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Cor Kee (1900-1997) - Psalm 25
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
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
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 25: 7
V:

G:

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 25: 10
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Gezang 281: 1, 2, 3, 4 en 5
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 - 17 (Naardense Bijbel)
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God spreekt
al déze woorden en zegt:
ik ben de Ene, God-over-jou,
die jou heb uitgeleid uit het land van Egypte,
uit het dienaarshuis.
Niet zal dít er voor jou wezen:
ándere goden, bij mijn aanschijn!
Niet zul je voor jezelf maken
een snijbeeld of welke gestalte ook
die is in de hemelen boven,
die is op het aardland beneden
of die is in de wateren onder het aardland!
Níet zul je je voor hen buigen
en níet zul je hen dienen;
want ik,
de Ene, God-over-jou, ben een naijverig God
die onrecht van vaders aan zónen bezoekt,
aan derden en vierden
van hen die mij haten;
en die vriendschap bewijst aan dúizenden:
aan hen die mij liefhebben
en mijn geboden bewaken!
Níet aanheffen zul je de naam
van de Ene, God-over-jou,
voor valse zaken;
want niet ongestraft laat de Ene
wie zijn naam aanheft voor valse zaken!
Gedenk de dag van de sabbat,- het rusten,
door die te heiligen;
een zestal dagen mag je dienen
en al je werk doen,
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en de zevende dag is
een sabbat voor de Ene, God-over-jou;
níet doen zul je welk werk ook:
jij, je zoon, je dochter,
je dienaar, je dienstmaagd, je vee
noch de zwerver-te-gast die in je poorten is.
Want in zes dagen heeft de Ene
de hemelen en het aardland gemaakt,
de zee en al wat er in hen is,
en hij hield rust op de zevende dag;
daarom
heeft de Ene de sabbatdag gezegend
en hem geheiligd!
Eer je vader en je moeder;
opdat je dagen lang mogen worden
op de –rode– grond
die de Ene, God-over-jou, aan jou geeft!
Níet doodslaan zul je;
níet vreemdgaan zul je;
níet stelen zul je en
níet antwoorden zul je over je naaste
als een getuige die liegt!níet begeren zul je het huis van je naaste;
niet begeren zul je
de vrouw van je naaste,
zijn dienaar, zijn dienstmaagd,
zijn os, zijn ezel,
ja, al wat van je naaste is!

Gemeente zingt: Gezang 320
Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 13 - 25 (Naardense Bijbel)
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Nabij is het Pesach der Judeeërs geweest
en Jezus klimt op naar Jeruzalem.
Wat hij in het heiligdom vindt
zijn de verkopers van runderen,
schapen en duiven,en de muntwisselaars die daar
zijn gezeten.
Van touwtjes maakt hij een gesel
en hij werpt ze allemaal
het heiligdom uit,ook de schapen en de runderen;
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de munten van de wisselaars
strooit hij uit
en de tafels trapt hij om.
Tot de duivenverkopers zegt hij:
haalt dit alles hier weg!maakt van het huis van mijn Vader
geen handelshuis!
Zijn leerlingen worden indachtig
dat er geschreven is
‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’.
Dan geven de Judeeërs antwoord;
ze zeggen tot hem:
met welk teken toont u ons aan
dat u deze dingen mag doen?
Jezus antwoordt en zegt tot hen:
maakt deze tempel los
en in drie dagen zal ik opwekken!
Dan zeggen de Judeeërs:
veertig en nog eens zes jaren
is er aan deze tempel gebouwd,
en ú wekt hem in drie dagen op?
Maar híj heeft dat gezegd
over de tempel
die zijn lichaam is.
Wanneer hij dan wordt opgewekt
uit de doden
worden zijn leerlingen indachtig
dat hij dit heeft gezegd
en gaan ze geloven in de Schrift
en in het woord dat Jezus zegt.
Terwijl hij in Jeruzalem is geweest
bij het Pesach, bij het feest,
gaan velen geloven in zijn naam
aanschouwend
de tekenen die hij heeft gedaan.
Maar Jezus heeft zichzelf
niet in goed geloof toevertrouwd aan hen,
omdat hij ze allemaal kende
en omdat hij het niet nodig had
dat iemand hem iets betuigde
over de mens,
want zelf heeft hij gekend
wat er in de mens geweest is.
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 1001

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Kerk in actie / Voorjaarszending
Orgelspel: Improvisatie
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 321: 1,5, 6 en 7
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Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga D dur - BWV 532

Cantorijleden gevraagd voor Pasen
Ook ter gelegenheid van Pasen wordt er weer een ad hoc cantorij
gevormd voor een uitvoering op Eerste Paasdag tijdens de dienst.
De Paascantorij repeteert op:
 dinsdag 13 maart 19.30-21.00 uur
 maandag 19 maart 19.30-21.00 uur
 dinsdag 27 maart 19.30-21.00 uur
Iedereen is weer van harte welkom. U kunt zich aanmelden via:
harmentrimp@hotmail.com of via de telefoon: 06-41 70 58 50.
U kunt u ook na een kerkdienst aanmelden bij Harmen Trimp,
U kunt gerust deze oproep verspreiden binnen uw netwerk.
Hoe meer zangers/zangeressen, hoe meer vreugd!
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

11 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
18 mrt.: Ds. R.J. van Zwieten
25 mrt.: Ds. E.J. de Wijer

Palmpasen - Boekentafel

29 mrt.: Ds. E.J. de Wijer

Witte Donderdag
Schrift & Tafel
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag

30 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
31 mrt.: Ds. E.J. de Wijer
1 apr.: Ds. E.J. de Wijer

19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur

Pasen

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 25 FEBRUARI 2018

Wereldhuis en Pastoraat onder ouderen
Offerblok

€ 353,55
€ 15,95

Agenda
Di.

6 mrt.: Thomas Open Lunchconcert
Amuse-oreille
Nelleke ter Berg, gitaar
Martine Sikkenk, mandoline

Wo. 7 mrt.: Meelezen

12.30 uur

14.00 uur

Thomas Thee

15.00 uur

Do. 8 mrt.: Tiener Thomas

17.00 uur

Thomas Boek
20.00 uur
Besproken zal worden het boek:
“Wormen en Engelen” van Maarten van der Graaff
De Stiltekapel biedt midden in de week een moment van rust en
bezinning. De kapel is elke woensdag geopend van 12.30 tot 13.30
uur (bereikbaar via de hof achter de kerk).
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.
Gastenboek: voor nader contact en kennismaking met predikant
of ouderling kunt u uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden in het gastenboek in de hal. Wij nemen dan
z.s.m. contact met u op.
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