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Het luiden van de klok
Volkspaaszang:
Thomascantorij:
1.

Ye choirs of new Jerusalem,
your sweetest notes employ,
the Paschal victory to hymn
in strains of holy joy.

2.

How Judah's Lion burst his chains,
and crushed the serpent's head;
and brought with him, from death's domains,
the long-imprisoned dead.

4.

Triumphant in his glory now
his sceptre ruleth all,
earth, heaven, and hell before him bow,
and at his footstool fall.

Allen:

6.

All glory to the Father be,
all glory to the Son,
all glory, Holy Ghost, to thee,
while endless ages run.
Alleluia! Amen.

Gezang 624
Gezang 604: Thomascantorij: 1 en 2, Allen: 3
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Opgang
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 645: 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: Gezang 645: 3 en 4
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: Gezang 645: 5 en 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Thomascantorij zingt samen met Wout Oosterkamp Psalm 139c
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
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Gemeente zingt: Gezang 632

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Genesis 2: 4b - 25 (Naardense Bijbel)
4b
5

6
7

8

….. ten dage
dat de Ene, God, aardland en hemelen maakte.
Alle struikgewas van het veld
geschiedt nog niet op het land
en alle gewas van het veld
spruit nog niet uit,want de Ene, God,
heeft het nog niet doen regenen
over het land
er is géén mensheid
om de grond te dienen.
Maar een damp klimt op van het land,en heeft doordrenkt heel het aanschijn
van de grond .
Dan formeert de Ene, God,
de mens
van stof uit de grond
en blaast in zijn neusgaten
ademhaling van leven;
zo wordt de mens
tot levende ziel.
Dan plant
de Ene, God, een hof in Eden,- liefland,
in het oosten;
en zet dáárin
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de mens
die hij geformeerd heeft.
Ontspruiten doet
de Ene, God, uit de grond
alle geboomte, bekoorlijk om te zien
en goed om van te eten,met de boom des levens
in het midden van de hof,
ook de boom
der kennis van goed en kwaad.
Een rivier trekt uit Eden naar buiten
om de hof te drenken;
vandaar af splitst hij zich
en is hij vierkoppig geworden.
De naam van de eerste is Pisjon,die is het die omrondt
heel het land van de Chavila,daar waar het goud is;
en het goud van dat land is goed;
daar is de edelhars, en het gesteente beril.
De naam van de tweede rivier is Gichon,
díe is het die omrondt
heel het land van Koesj.
De naam van de derde rivier is Chidekel,
die loopt ten oosten van Asjoer;
de vierde rivier, dát is (de) Eufraat.
Dan neemt de Ene, God,
de mens mee,
en laat hem rusten in de hof van Eden
om haar te dienen en haar te bewaken.
De Ene, God, gebiedt
over de mens en zegt:
van alle geboomte in de hof mag je eten
en eten;
maar van de boom
der kennis van goed en kwaad,
daarvan zul je niet eten,want
ten dage dat je van hem eet
zul je de dood sterven!
Dan zegt de Ene, God:
niet goed is het
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dat de mens hier alléén is:
ik maak voor hem een hulp
als zijn tegenover!
De Ene, God,
formeert uit de grond
alle wildleven van het veld en
alle gevogelte van de hemel
en brengt het tot de mens
om te zien wat die daartegen zal roepen;
en al wat hij daartegen roept,
de mens met een een levende ziel,
dát is zijn naam.
De mens roept namen uit
voor al het vee, voor
het gevogelte des hemels en
voor alle wildleven van het veld;
maar voor de mens
heeft hij geen hulp gevonden
als zijn tegenover.
Dan laat de Ene, God, een verdoving vallen
over de mens zodat die inslaapt;
hij neemt
een van zijn zijden
en sluit met vlees de plek daarvan af.
De Ene, God,
bouwt de zijde die hij heeft weggenomen
van de mens
uit tot een vrouw;
hij laat haar komen tot de mens.
Dan zegt hij, de mens:
zij is het nu!been uit mijn beenderen
en vlees uit mijn vlees!tot haar worde geroepen ‘isja’,- vrouw,
want uit een iesj,- man is zij genomen!
Daarom zal een man
zijn vader en moeder verlaten;
hechten moet hij zich aan zijn vrouw,
worden zullen ze tot één vlees.
Ze zijn, zij tweeën, naakt,
de mens en zijn vrouw;
en zij schamen zich niet.
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Gemeente zingt: Gezang 513

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 (Naardense Bijbel)
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Maar op de eerste van de sabbatsweek
komt Maria Magdalena
vroeg, als het nog donker is,
aan bij de gedenkplaats
en wordt gewaar
dat de steen van de gedenkplaats is gehaald.
Ze rent dan weg en
komt aan bij Simon Petrus
en bij de andere leerling,die welke Jezus (het meest) heeft liefgehad,
en zegt tot hen: ze hebben
de heer uit de gedenkplaats gehaald
en we weten niet
waar ze hem hebben gelegd!
Dan komt Petrus mee naar buiten,
en de andere leerling ook,
en zo zijn ze aangekomen bij de gedenkplaats.
Maar de twee zijn tegelijk erheen gerend,
en de andere leerling rent sneller
dan Petrus
en komt als eerste aan bij de gedenkplaats;
hij bukt erbij neer
en kijkt aan tegen
de lijkwindsels die er liggen;
hij komt echter niet binnen.
Dan komt, volgend op hem,
ook Simon Petrus aan,
en die gaat de gedenkplaats binnen;
hij aanschouwt
de lijkwindsels die er liggen,
en ook de zweetdoek
die op zijn hoofd geweest is,dat die niet bij de lijkwindsels ligt
nee, apart, opgerold op één plek.
Dan dus komt ook de andere leerling binnen,7
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die als eerste bij de gedenkplaats is gekomen;
hij ziet en gaat geloven.
Want ze hebben nog niet geweten van
het Schriftwoord
dat hij uit de doden moest opstaan.
Dan gaan de leerlingen weg,
weer naar hén toe.
Maar Maria is blijven staan bij de gedenkplaats,
erbuiten,- weeklagend;
na haar weeklacht dan
bukt zij naar de gedenkplaats
en aanschouwt
hoe daar twee engelen zitten
in witte (gewaden),
één bij het hoofdeind en
één bij de voeten, daar waar
het lichaam van Jezus heeft gelegen.
Zij zeggen tot haar:
vrouwe, wat weeklaag je?
Zij zegt tot hen:
omdat ze mijn heer hebben weggehaald,
en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd!
Dat zeggend keert zij om, naar achter
en aanschouwt Jezus die daar staat,en ze heeft niet geweten dat het Jezus was.
Hij zegt tot haar:
vrouwe, wat weeklaag je,wie zoek je?
Zíj denkt dat hij de hovenier is
en zegt tot hem:
heer, als ú hem hebt weggetild,
zeg me waar u hem hebt neergelegd;
en ík zal hem ophalen!
Jezus zegt tot haar: Maria!
Zíj keert om en
zegt tot hem in het Hebreeuws: rabbóeni!dat wil zeggen: leermeester!
Jezus zegt tot haar:
houd mij niet vast!,
want ik ben nog niet
opgeklommen naar de Vader;
maar ga voort naar mijn broeders
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en zeg tot hen:
ik klim op naar mijn Vader,- ook úw Vader,
en naar mijn God,- ook úw God!
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Als zij, Maria Magdalena, aankomt,
verkondigt ze aan de leerlingen
‘ik heb de Heer gezien’, en dat hij
deze dingen tot haar heeft gezegd.

Gemeente zingt: Gezang 339a
Gemeente zingt: Gezang 630 (in wisselzang)

VERKONDIGING
Gemeente zing: Gezang 602: Thomascantorij: 1, Allen: 2, 3 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Paascollecte voor de kerk
Thomascantorij: “Christ is our Cornerstone”
Muziek: David Thorne (1950)
Tekst: Latijn, 7e/8e eeuw, vertaling John Chandler
(1806–1876) en Psalm 118: 22
Christ is our Cornerstone,
On Him alone we build.
The stone which the builders rejected
has become the cornerstone,
Alleluia.
Christus is ons tot hoeksteen,
op Hem bouwen wij.
De steen die de bouwers afkeurden
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is een hoeksteen geworden,
Alleluia
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 634

Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Georg Friedrich Händel - "Hallelujah" (uit de Messiah HWV 56)

Deurcollecte is bestemd voor de muzikale omlijsting van de
Erediensten.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

8 apr. : Ds. C. van den Broeke
15 apr. : Mw. Angeliek Knol, predikant in opleiding
22 apr. : Ds. E.J. de Wijer
29 apr. : Ds. A. van Nieuwpoort
COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 25 MAART 2018

Wijkdiaconie en Tienerwerk
Offerblok

€ 435,33
€ 21,00

Agenda
Di.

3 apr.: Thomas Open Lunchconcert
Het piano hobo duo
Iulian Vecliuc, hobo
Hakon Bjarnason, piano

12.30 uur

Wo. 4 apr.: Geen Meelezen
Thomas Thee

15.00 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 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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