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Opgang
Het luiden van de klok
Stilte tijdens orgelspel: Anthoni van Noordt (c. 1619 - 1675) Psalm 22
uit: het Tabulatuurboeck van Psalmen en
Fantasyen, 1659
In dit Rembrandtjaar klinkt in de Thomaskerk geregeld Amsterdamse
muziek uit de Gouden Eeuw. Van Noordt was van 1664 tot 1673
organist van de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 5
Bemoediging
V:
G:
V:
G:

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:
G:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus
Amen.

Vervolg: Psalm 118: 6
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: 7 en 9
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming
Gemeente zingt:
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Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart

Gemeente zingt: Lied 16 uit ‘Tussentijds’: 1, 6 en 10
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Gemeente zingt: Gezang 333

Eerste Schriftlezing: Jesaja 52: 12 - 53: 12
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Want niet overijld zult ge uittrekken
en niet als op de vlucht voortgaan,want voor uw aanschijn uit gaat de Ene,
ook uw achterhoede is Israëls God!
Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn;
hij zal zich verheffen, gedragen worden
en zeer hoog staan.
Zoals velen over jou verbijsterd waren,
zo misvormd, niet meer menselijk,
was zijn aanzien,zijn gestalte niet die van Adams zonen,
zo zullen vele volkeren zich verbazen,
om hem zullen koningen
hun mond dichtbijten,want wat hun nooit verteld is zullen ze zien,
wat ze nooit gehoord hebben
zullen ze verstaan.
Wie hecht geloof
aan wat wij hebben gehoord,de arm van de Ene,
voor wie is die ontbloot?
Als een loot klom hij op
voor zijn aanschijn,
als een wortel uit dorre aarde
had hij geen gestalte en geen luister;
wij zagen hem aan,
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maar hij had geen aanblik
dat wij hem begeerd zouden hebben.
Veracht en gemeden door de mensen,
een man van smarten, bekend met ziekte,als een die het aanschijn voor ons verbergt,
veracht, wij hebben hem niet geacht.
En toch, ónze ziekten heeft hij gedragen,
onze smarten, hij heeft ze getorst;
en wij, wij hielden hem voor
gewoon een geplaagde,
geslagen door God, die vernederde.
Maar hij werd doorboord
om onze overschrijdingen,
verbrijzeld om onze ongerechtigheden;
de straf die ons de vrede aanbrengt
was op hem,
door zijn striemen
is ons genezing geworden.
Wij allen dwaalden als schapen,
ieder naar zijn eigen weg
hebben wij ons gewend;
maar de Ene heeft op hem doen neerkomen
het onrecht van ons allen.
Hij werd mishandeld
en hij, hij liet zich vernederen
en deed zijn mond niet open;
zoals een lam ter slachting wordt geleid,
zoals een moederschaap
voor het aanschijn van haar scheerders
verstomt,deed hij zijn mond niet open.
Na opsluiting en berechting
is hij meegenomen,
en zijn generatie, wie bekreunt zich daarover?
Nee, hij is afgesneden
van het land der levenden,
vanwege de overtredingen
van zijn gemeente
trof hem een plaag,
gaf men bij boosdoeners hem een graf,
bij een rijke, in zijn dood,hoewel hij geen geweld heeft gepleegd
en er geen bedrog was in zijn mond.
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De Ene
heeft het behaagd hem te verbrijzelen,
ziek te maken,
maar nu zijn ziel
zich aanbiedt als verontschuldiging
zal hij nazaten zien, zijn dagen verlengen,en wat de Ene behaagt
zal door zijn hand gelukken.
Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien,
verzadigd worden
met kennis van hem;
een rechtvaardige, mijn dienaar,
brengt rechtvaardiging voor de velen,wier ongerechtigheden hij torst.
Daarom
bedeel ik hem met die velen,
machtigen verdeelt hij als roofgoed,
daarvoor
dat hij zijn ziel
heeft blootgesteld aan de dood,
bij de overtreders geteld is geweest,en hij veler zonde heeft gedragen
en voor de overschrijders
zich heeft laten treffen.

Gemeente zingt: Gezang 576a: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 29 - 40
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Het geschiedt
zodra hij Betfage en Betanië nadert,
tegen de berg aan met de roepnaam
‘van Olijven’,
dat hij twee van de leerlingen uitzendt
en zegt:
gaan jullie naar het dorp hiertegenover:
als ge er binnentrekt zult ge vinden:
een veulen, vastgebonden,
waarop nog niemand van de mensen
ooit heeft gezeten;
maakt het los en voert het hierheen;
en als iemand u vraagt:
waarom maakt ge dat los?zult ge zó zeggen:
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‘omdat de heer het nodig heeft’!
Maar de uitgezondenen gaan weg
en vinden het zoals hij hun heeft gezegd;
maar als zij het veulen losmaken
zeggen zijn heren tot hen:
waarom maakt ge het veulen los?
Maar zij zeggen:
omdat de heer het nodig heeft!
Ze voeren het naar Jezus,
gooien hun kleren over het veulen
en laten Jezus erop klimmen.
Maar toen hij verder trok
hebben zij op de weg hun kleren uitgespreid.
Maar als hij uiteindelijk
de afdaling van de Olijfberg nadert
beginnen ze, heel de menigte der leerlingen,
vol vreugde God te loven met grote stem,
om alle krachten die zij hebben gezien,zeggend: gezegend hij die komt,de koning!- in de naam van de Heer!in de hemel vrede, en glorie in den hoge!
Enkelen van de Farizeeërs uit de schare
zeggen tot hem:
leermeester, bestraf je leerlingen!
Ten antwoord zegt hij:
ik zeg u, als zíj zich stilhouden
zullen de stenen schreeuwen!

Gemeente zingt: Gezang 339a

VERKONDIGING
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Bij het binnenkomen van de kinderen met hun Palmpasenstokken
zingt de gemeente samen met de kinderen:
Lied: ‘Wij lopen in een lange rij’
Tekst Onbekend - Melodie Wim ter Burg
1.

Wij lopen in een lange rij,
de stokken in ons hand,
versierd met kleurig allerlei,
wij praten en wij zingen blij:
Hosanna, Jezus komt.

2.

Wij lopen in een lange stoet
Door onze kerk in ’t rond
U allen brengen wij een groet
met kleuren, geel, rood, paars en groen.
Hosanna, Jezus komt.

3.

Wij heffen onze stokken op,
het haantje in de top;
en zingen nu met blijde stem
als kinderen van Jeruzalem:
Hosanna, Jezus komt.

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor
- Wijkdiaconie en Pastoraat bij huwelijken
- De Sociale Kruidenier (collectezakken met rood plakbandje)
Orgelspel: improvisatie over Palmpasen
VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met: Gezang 368d
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Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 556
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) Fuga D dur BWV 535
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

18 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Witte Donderdag
Schrift & Tafel

19.30 uur

19 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Goede Vrijdag

19.30 uur

20 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Stille Zaterdag

22.00 uur

21 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Pasen

28 apr. : Ds. E.J. de Wijer
5 mei :
12 mei :

Ds. I. Otten (Vleuten)
Ds. E.J. de Wijer

COLLECTEOPBRENGSTEN 7 APRIL 2019

Sociale Kruidenier-A’dam-Nrd. en Toerusting en vorming
Offerblok

€ 321,70
€ 7,00

Agenda
Di. 16 apr. : Thomas Open Lunchconcert
Géménez & Marti
Carlos Géménez, saxofoon
Francisco Marti, piano

12.30 uur

Wo. 17 apr. : Meelezen

14.00 uur

Het Verhaal van Pasen
door Ruben van Zwieten

20.30 uur

Zo. 21 apr. : Kleine Thomas en Baby Thomas
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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