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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Christ lag in Todesbanden”
BWV 718 & BWV 625
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 118: 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 118: 5
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 118: 6
Gemeente gaat zitten
Orgel en Sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koraal uit Cantate BWV 6:
Ach! bleib bei uns, Herr Jesu Christ! Blijf bij ons, Jezus, onze Heer;
Weil es nun abend worden
de avond daalt op aarde neer;
Dein göttlich's wort, das helle licht,
het helder licht, uw godlijk woord,
Laß ja bei uns auslöschen nicht.
moog' bij ons schijnen ongestoord.
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
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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 622: 1, 5 en 6

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

Eerste Schriftlezing: Jesaja 26: 1 - 13 (Naardense Bijbel)
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Te dien dage
zal deze zang worden gezongen
in het land van Juda:
wij hebben een sterke stad,
als redding zet hij in
muren en schansen.
Doet open de poorten,laat binnenkomen het rechtvaardige volk
dat de trouw heeft bewaard;
in gezindheid geschraagd
behoedt ge vrede en nog eens vrede;
ja, bij u is toevlucht!
Zoekt toevlucht bij de Ene,
voor eens en altijd,want hij, de Ene,
is de rots der eeuwen.
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Want hij heeft zuchtend ineen laten zakken
die hoog waren gezeten,
een vesting onneembaar,hij vernedert haar,
hij laat haar vallen ter aarde,
haar geraken tot in het stof.
Vertreden zal haar de voet,de voeten van de gebogene,
de schreden van de geringen.
Voor de rechtvaardige is oprechtheid het pad,rechtuit gaat
het voetspoor van een rechtvaardige,
gij effent het.
Ook op het pad van uw gerichten, o Ene,
hebben wij gehoopt, op u,naar uw naam en uw gedachtenis
is het verlangen van de ziel.
Met heel mijn ziel
verlang ik naar u in de nacht,
ja, in de ochtend
zoekt mijn geest in mij naar u;
want
zodra uw gerichten over de aarde gaan
zullen zij gerechtigheid leren,
de bewoners der wereld.
Wordt een boosdoener begenadigd,
zal hij nooit gerechtigheid leren,
in het land van rechtvaardigheid
sticht hij kwaad;
nooit zal hij zien de hoogheid van de Ene.
Ene, verheven is uw hand,
maar zij aanschouwen niets;
schouwen zij wel dan schamen ze zich,
om uw ijver voor de gemeente,
ja, het vuur voor uw tegenstanders
zal hen verteren.
Ene,
uw rechtspraak is vrede voor ons,want ook al ónze daden
hebt gij voor ons verricht.
Ene, God-over-ons,
andere heren dan gij hebben ons overheerst,alleen u, uw naam gedenken wij.
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Orgel en Sopraan: Willem Vogel (1910-2020) Laudate Dominum (Psalm 117)
1
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Laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi
quoniam confirmata est super nos misericordia eius et veritas
Domini manet in saeculum

Vertaling Psalm 117 (Naardense Bijbel)
1
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Looft de Ene, alle volken,
wilt hem roemen,
alle naties!
Want over ons is geweldig
zijn vriendschap,
de trouw van de Ene is voor eeuwig!
Alleluia!

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31 (Naardense Bijbel)
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Als het dan laat is
op die dag, de eerste van de sabbatsweek,
en de deuren gesloten zijn
daar waar de leerlingen zijn geweest
-uit vrees voor de Judeeërskomt Jezus binnen en
gaat in het midden staan;
hij zegt tot hen:
vrede voor u!
Als hij dat gezegd heeft, toont hij aan hen
én de handen én de zijde.
Vol vreugde zijn dan de leerlingen
bij het zien van de Heer.
Dan zegt Jezus weer tot hen:
vrede voor u!zoals de Vader mij heeft uitgezonden
zo stuur ook ík u uit!
Als hij dat gezegd heeft
blaast hij hun toe
en zegt hij tot hen:
neemt in u op
heilige geestesadem;
wier zonden ge vergeeft,
aan die mogen ze vergeven worden;
van wie ge ze vasthoudt,
zijn ze vastgehouden!
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Maar één van de twaalf, Tomas,
die Tweeling wordt genoemd,
is niet bij hen geweest toen Jezus kwam;
dus hebben de andere leerlingen
het hem gezégd:
wij hebben de Heer gezien!
Maar hij zegt tot hen:
als ik niet in zijn handen
het litteken van de spijkers zie
en niet mijn vinger kan leggen
op de plek van de spijkers
en mijn hand mag leggen
op zijn zijde,
zal ik echt niet geloven!
Acht dagen later
zijn zijn leerlingen weer daarbinnen geweest
en is ook Tomas bij hen.
Jezus komt binnen;
de deuren zijn gesloten;
hij gaat in het midden staan en zegt:
vrede voor u!
Daarop zegt hij tot Tomas:
breng je vinger hierheen,
en zie mijn handen;
breng je hand (hierheen) en
leg hem op mijn zijde;
wees niet ongelovig, nee, gelovig!
Tomas antwoordt en zegt tot hem:
mijn Heer en mijn God!
Jezus zegt tot hem:
omdat je mij gezien hebt
ben je gaan geloven;
zalig die niet zien, en geloven!
Dan doet Jezus ook wel
vele andere tekenen
voor het aanschijn van de leerlingen,
die niet zijn opgeschreven in dit boek;
maar déze zijn opgeschreven
opdat gij zult geloven
dat Jezus is: de Gezalfde,
de zoon van God,
en opdat gij, gelovend,
leven hebt in zijn naam!
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Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
Gemeente zingt: Gezang 175

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Sociale Kruidenier/Amsterdam-Noord en Toerusting en vorming
- Stichting “Bootvluchteling” (collectezakken met rood plakbandje)
Orgel, viool en fluit: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria uit Paasoratorium BWV 249
Seele, deine Spezereien
Sollen nicht mehr Myrrhen sein.
Denn allein
Mit dem Lorbeerkranze prangen,
Stillt dein ängstliches Verlangen.

Ziel, jouw specerijen
moeten geen myrrhe meer zijn.
Want alleen
het pronken met de louwerkrans
stilt je angstige verlangen

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 367h

Stil gebed

Gebed des Heren
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Slotlied (staande): Gezang 619: 2, 4, 5 en 6
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium G dur BWV 541
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De Nederlandse sopraan Elma Dekker kreeg haar eerste zanglessen
van Marianne Pak. Momenteel wordt zij gecoacht door Hanneke de
Wit en Paul Triepels. Elma volgde masterclasses bij o.a. Christoph
Prégardien, Margreet Honig, Nico van der Meel, Johannette Zomer en
Miranda van Kralingen. Elma Dekker geeft regelmatig concerten met
organisten, waaronder Aart Bergwerff, Geerten van de Wetering,
Matthias Havinga en Pieter van Dijk. Zij legt daarbij de focus op
repertoire dat speciaal voor sopraan en orgel geschreven is van o.m.
Max Reger, Alphons Diepenbrock en Hendrik Andriessen. Vanwege
haar interesse in theologische vraagstukken studeerde Elma Dekker
ook Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden.

Marian Jaspers Fayer werd geboren in Amsterdam, maar bracht het
grootste deel van haar jeugd door in Californië. Aan de University of
California begon ze haar muziekstudie, die zij voortzette aan het
Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Ze behaalde de diploma’s
voor docent en uitvoerend musicus, en sloot haar studie af met de
aantekening kamermuziek. Ze geeft dwarsfluitles aan kinderen en
volwassenen. Naast het lesgeven is ze actief op het gebied van de
kamermuziek. Ze is werkzaam in diverse kamermuziek ensembles.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

15 apr. :

Mw. Angeliek Knol, predikant in opleiding

22 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

29 apr. :

Ds. A. van Nieuwpoort

6 mei :

Boekentafel

Ds. A.A. van Berge

COLLECTEOPBRENGSTEN VAN 29, 30 MAART EN 1 APRIL 2018

29/3
30/3
1/4
1/4
Offerblok

Wijkdiaconie
Pastoraat
Wijkdiaconie en Paascollecte voor de kerk
Deurcollecte muzikale omlijsting Erediensten
29/3, 30/3 en 1/4

€
€
€
€
€

172,35
170,90
565,00
273,41
11,15

Agenda
Wo. 11 apr. : Meelezen

14.00 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 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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