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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sonata 6. à 2 Clav. et Pedal G dur - BWV 530
Vivace
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 122: 1
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 122: 2
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 122: 3
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: Jozua 4: 19 - 5: 1 en 10 - 12 (Naardense Bijbel)
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De gemeente,
zij zijn opgeklommen uit de Jordaan
op de tiende van de eerste nieuwemaan;
ze legeren zich in Gilgal,
aan de oostelijke rand van Jericho.
Die twaalf stenen
die ze uit de Jordaan hebben meegenomen
heeft Jozua opgericht in Gilgal.
Hij zegt tot de zonen Israëls, hij zegt:
wanneer jullie zonen morgen
hun vader de vraag stellen en zeggen:
wat is er met deze stenen?,
doen weten zult ge het uw zonen
en zeggen:
over het droge is Israël
deze Jordaan overgestoken,toen de Ene, uw God,
de wateren van de Jordaan
liet opdrogen voor uw aanschijn uit
totdat ge waart overgestoken,zoals de Ene, uw God, gedaan heeft
met de Rietzee die hij
liet opdrogen voor ons aanschijn uit
totdat wij waren overgestoken;
opdat alle gemeenschappen van het aardland
zullen weten van de hand van de Ene
dat zij sterk is,opdat gij ontzag zult hebben voor de Ene,
uw God,
al de dagen!
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En het geschiedt,
zodra alle koningen van de Amoriet
voorbij de oversteek van de Jordaan,
aan de zeezijde,
en alle koningen van de Kanaäniet,
aan de zee,
horen dat de Ene de wateren van de Jordaan
heeft doen opdrogen
voor het aanschijn van de zonen Israëls
totdat wij overgestoken waren:
dat hun hart versmelt
en er in hen geen geestkracht meer is geweest
vanwege de verschijning
van de zonen Israëls.
Dan legeren de zonen Israëls zich
in de Gilgal;
ze maken het paasmaal klaar
op de veertiende dag na nieuwemaan,
in de avond,
in de vlakten van Jericho.
Ze eten van het gewas van het land
in de morgen die volgt op het paasmaal:
matses en pofgraan,
in het bot van deze dag.
De volgende morgen houdt het manna op,
als zij eten van het gewas van het land,er is geen manna meer geweest
voor de zonen Israëls;
zij eten
van wat het land Kanaän opbrengt
in dat jaar.

Gemeente zingt: Gezang 753
Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 (Naardense Bijbel)
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Na deze dingen
gaat Jezus weg,
de zee over,
die van Galilea, van Tiberias.
Maar hem is gevolgd een talrijke schare,
omdat zij de tekenen hebben gezien
die hij gedaan heeft bij de zieken.
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Jezus klimt op, het bergland in,
en daar heeft hij zich neergezet,
met zijn leerlingen:
Maar het Pesach is nabij geweest,
hét feest van de Judeeërs.
Als Jezus dan de ogen opheft
en gewaarwordt
dat een talrijke schare tot hem komt,
zegt hij tot Filippus:
waarvandaan kunnen wij broden kopen
dat zij hier te eten hebben?
Maar hij stelde hem op de proef
door dat te zeggen,
want zelf heeft hij geweten
wat hij ging doen.
Filippus antwoordt hem:
tweehonderd dinar broden
zullen niet voldoende zijn voor hen,
wil ieder een klein stukje
kunnen aannemen!
Een uit de kring van zijn leerlingen,
Andreas, de broer van Simon Petrus,
zegt tot hem:
er is een jochie hier,dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft;
echter, wat zijn die voor zovelen?
Jezus zegt:
maakt dat de mensen aanliggen!
En er is een grote weide
in dat oord geweest.
Dan gaan ze aanliggen,
de mannen ten getale van zo’n vijfduizend.
Dan neemt Jezus de broden aan
en na een dankzegging
geeft hij ze door
aan wie aanliggen;
evenzo ook van de visjes
zoveel ze hebben gewild.
Als ze vervuld zijn
zegt hij tot zijn leerlingen:
brengt de brokken die overblijven bijeen
opdat er niets verloren gaat!

5

13

14

15

Dan brengen ze die bijeen
en laden twaalf korven vol met brokken
van de vijf gerstebroden
die zijn overgebleven
nadat zij gespijzigd waren.
Toen hebben de mensen gezegd,
ziende het teken dat hij heeft gedaan:
deze is waarlijk de profeet
die komende is tot de wereld!
Als het Jezus dan bekend wordt
dat ze van plan zijn te komen
en hem te grijpen om hem koning te maken,
wijkt hij weer uit naar het bergland,
híj alleen.

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 653: 1, 2, 3 en 7

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat en Kerkvernieuwing in de wijk
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - “O Lamm Gottes, unschuldig”
Canon alla Quinta - BWV 618
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VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 687
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Fuga c moll - BWV 537

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)

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

8 apr.: Ds. C. van den Broeke
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 4 MAART 2018

Wijkdiaconie en Kerk in actie / Voorjaarszending
Offerblok

€ 271,41
€ 18,20

Agenda
Di. 13 mrt.: Repetitie Paascantorij

19.30 uur

Wo. 14 mrt.: Geen Meelezen
Vr. 16 mrt.: ThomasFilm: “The Red Turtle” (2016),
regie Michael Dudok de Wit

19.30 uur

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 Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
Giften in het offerblok in de hal zijn bestemd voor de eredienst.
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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