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Opgang  
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)- 

                    Drie koralen uit het Orgelbüchlein (1713 - 16):  
   
                ‘Christe, du Lamm Gottes’ -  BWV 619 
                ‘Hilf Gott, dass mir’s gelinge’ - BWV 624 
                ‘Jesus Christus unser Heiland, der den Tod überwand -                 

                    BWV 626 
 
Orgel en sopraan: aanvangslied: Psalm 43: 1 
 

Bemoediging 
 

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

Vervolg: Psalm 43: 3 
 

V:   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 43: 4 
 
 

Gebed om ontferming 
 

Na ieder Kyrie zingt de sopraan het refrein van lied 547: 

 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 



 3 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 9: 13 - 35 (Naardense Bijbel) 
 

13 Dan zegt de Ene tot Mozes: 
 recht in de ochtend je schouders 
 en posteer je voor Farao’s aanschijn; 
 zeggen zul je tot hem: 

 zo heeft gezegd de Ene, 
     de God der Hebreeërs: 
 zend mijn gemeente heen, 
     dat ze mij dienen!- 
14 want déze keer 

 zend ik al mijn plagen tot uw hart, 
 over uw dienaars en over uw gemeenschap; 
 omwille daarvan dat u erkent 
 dat er géén is als ik op al het land;  
15 want reeds heb ik mijn hand uitgezonden 
 en u en uw gemeenschap 
     geslagen met de pest 
 en bent u al weggevaagd van het land;  
16 en toch, 
 omwille hiervan heb ik u staande gehouden: 
 om u mijn kracht te laten zien 
 en opdat men mijn naam vertelt 
     op al het land;  
17 nóg bent u daar 
     als een dam tegen mijn gemeente, 

 door hen niet heen te zenden;  
18 ziehier, 
     ik laat morgen om deze tijd neerregenen 
 een zeer zware hagel; 
 zoals er niet over Egypte geweest is 

 van de dag van zijn grondvesting tot nu; 
19 welnu, 
 zend mensen uit, beveilig uw levende have 
 en al wat er van u is op het veld; 
 alles, mens en dier, 

     dat aangetroffen wordt op het veld 
 en niet is verzameld bij het huis,- 
 daalt over hen de hagel neer 
     dan zullen ze sterven;  
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20 hij die ontzag heeft 
     voor het woord van de Ene 
 onder de dienaars van Farao, 
 laat zijn dienaars en have 
     vluchten naar de huizen;  

21 en wie zijn hart niet richt 
     naar het woord van de Ene 
 laat zijn dienaars en zijn have 
     achter op het veld! 
22 Dan zegt de Ene tot Mozes: 
 strek je hand uit tegen de hemelen, 
 en het geschiedt: hagel 
     op alle land van Egypte,- 
 over mens en over dier 
 en over alle kruid des velds 
     op het land van Egypte! 
23 Dan strekt Mozes die staf van hem uit, 
 tegen de hemelen, 
 en de Ene 
 heeft gegeven: donderstemmen en hagel; 

 vuur schiet ter aarde; 
 hagel laat hij regenen, de Ene, 
     op het land van Egypte.  
24 Het geschiedt: hagel 
 en vuur 

 dat tussen de hagel door schiet,- 
 zeer zwaar, 
 zoals niet is voorgekomen 
     in heel het land van Egypte 
 sinds het is voorgekomen als een volk.  

25 Zo slaat de hagel 
     op heel het land van Egypte 
 al wat op het veld is neer,- 
 van mens tot dier; 
 alle kruid van het veld 
     heeft de hagel geslagen, 
 elke boom op het veld gebroken.  
26 Alleen in het land van Gosjen, 
 daar waar de zonen Israëls waren, 

 is geen hagel geweest.  
27 Dan zendt Farao iemand 
 en roept om Mozes en om Aäron, 
 en zegt tot hen: ik heb gezondigd, 
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     deze keer; 
 de Ene is de rechtvaardige, 
 en ík en mijn gemeenschap 
     zijn de boosdoeners;  
28 bidt tot de Ene,- 

 tevéél 
 is er geweest aan 
     donderstemmen van God en hagel; 
 ik zal u heenzenden,- 
 ge zult niet langer stilstaan!  
29 Mozes zegt tot hem: 
 zodra ik de stad ben uitgetrokken 
 zal ik mijn handpalmen 
     uitspreiden tot de Ene; 
 de donderstemmen zullen ophouden 
 en de hagel zal er niet langer wezen, 
 opdat u weet 
 dat het land is van de Ene;  
30 en van u en uw dienaren 
 weet ik 

 dat ge nog geen ontzag hebt 
 voor het aanschijn van de Ene, God!  
31 Het vlas en de gerst zijn stukgeslagen, 
 want de gerst stond al met aren 
 en het vlas was in bloei; 

32 maar de tarwe 
     en de spelt zijn niet stukgeslagen, 
 want van latere tijd zijn die.  
33 Dan trekt Mozes bij Farao vandaan 
     de stad uit 

 en spreidt zijn handpalmen uit tot de Ene; 
 de donderstemmen en de hagel houden op 
 en de regen overstroomde niet langer 
     het land. 
34 Als Farao ziet 
 dat het is opgehouden 
     -de regen, de hagel en de donderstemmen- 
     gaat hij dóór met zondigen: 
 hij maakt zijn hart zwaar, hij en zijn dienaren.  

35 Sterk blijft het hart van Farao, 
 hij heeft de zonen Israëls niet heengezonden, 
 zoals gesproken had de Ene, 
     door de hand van Mozes.  
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Orgel en sopraan: Charles Villiers Stanford (1852 - 1924) -  
                           Psalm 121, A Sung of Trust, opus 113, no. 2, 1910 
 

I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.  
My help cometh even from the LORD who hath made heav’n and 

earth.  
He will not suffer thy foot to be moved, and he that keepeth thee will 
not sleep.  
Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep.  
The LORD Himself is thy keeper: the LORD is thy defence upon thy 

right hand. So that the sun shall not burn thee by day, neither the 
moon by night.  
I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help.  
My help cometh even from the LORD who hath made heav’n and 
earth.  
The LORD shall preserve thee from all evil, yeah, it is even He that 
shall preserve thy soul.  
The LORD shall preserve thy going out and thy coming in from this 
time forth, and even for evermore.  
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: van waar zal komen mijn hulp? 
Mijn hulp is van bij de Ene, de Maker van hemel en aarde. Niet geve 
hij je voet prijs aan wankeling, niet sluimeren zal hij die over je 
waakt. Zie, nooit sluimert, nooit slaapt hij die over Israël waakt. Het 
is de Ene die over je waakt, de Ene is je schaduw aan je 

rechterhand. Overdag zal de zon je niet steken, noch de maan in de 
nacht.  
Ik hef mijn ogen op naar de bergen: van waar zal komen mijn hulp? 
Mijn hulp is van bij de Ene, de Maker van hemel en aarde.  
De Ene zal over je waken voor alle kwaad, hij zal waken over je ziel. 

De Ene waakt over je gaan en je komen, van nu af en tot in 
eeuwigheid. 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 1 - 4 en 17 - 44 (Naardense Bijbel) 
 

1 Maar er is iemand ziek geweest: 
 Lazarus, uit Betanië, 
 uit het dorp van Maria 
 en haar zuster Marta. 
2 Maar het is (de) Maria geweest 

 die de Heer heeft gebalsemd met mirre 
 en zijn voeten heeft afgeveegd 
 met haar haren 
 wier broer Lazarus ziek is geworden.  
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3 Dan zenden de zusters bericht aan hem 
 en laten zeggen: 
 heer zie, hij wiens vriend gij zijt is ziek!  
4 Maar als Jezus dat hoort, zegt hij: 
 deze ziekte is niet ten dode 

 nee, voor de verheerlijking van God,- 
 opdat door haar de zoon van God 
 zal worden verheerlijkt! 
 
17 Als Jezus dan aankomt vindt hij hem 
 reeds vier dagen toevende in de gedenkplaats. 
18 Maar Betanië is dicht bij Jeruzalem geweest, 
 op zo’n vijftien stadiën afstand;  
19 maar velen uit de Judeeërs 
 zijn al aangekomen bij Marta en Maria 
 om hen te troosten over hun broer.  
20 Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt, 
 gaat zij hem tegemoet; 
 maar Maria is in het huis blijven zitten. 
21 Dan zegt Marta tot Jezus: 

 heer, als u hier was geweest 
 zou mijn broer niet zijn gestorven;  
22 ook nu weet ik: 
 wat u God ook zou vragen, 
 God zal het u geven!  

23 Jezus zegt tot haar: 
 hij zal opstaan, je broer!  
24 Marta zegt tot hem: ik weet dat, 
 omdat hij zal opstaan bij de opstanding 
 ten laatsten dage!  

25 Jezus zegt tot haar: 
 ík ben 
 de opstanding en het leven; 
 wie gelooft in mij zal leven, 
 ook als hij sterft;  
26 en al wie leeft en gelooft in mij 
 zal niet sterven tot in de eeuwigheid; 
 gelóóf je dat?  
27 Zij zegt tot hem: ja, Heer,- 

 ík ben gaan geloven 
 dat u de Gezalfde bent, 
 de zoon van God die tot de wereld komt!  
28 Dat gezegd hebbend gaat zij weg 
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 en roept Maria, haar zuster. 
 Zachtjes zegt ze: de leermeester is er 
 en roept je!  
29 Maar zíj, zodra ze dat hoort, 
 ontwaakt haastig,- 

 en is bij hem gekomen.  
30 Maar Jezus is nog niet aangekomen 
 in het dorp 
 nee, hij is nog op de plaats geweest 
 waar Marta hem heeft ontmoet.  
31 Als dan de Judeeërs 
 die bij haar in het huis zijn 
 en haar vertroosten, 
 zien dat Maria haastig opstaat 
 en naar buiten gaat, 
 volgen ze haar, 
 menend dat zij weggaat naar de gedenkplaats 
 om daar te weeklagen.  
32 Zodra Maria dan aankomt 
 waar Jezus is geweest, 

 valt ze, als ze hem ziet, 
 voor zijn voeten neer en zegt tot hem: 
 heer, als u hier was geweest 
 zou mijn broer niet zijn gestorven! 
33 Zodra dan Jezus haar ziet weeklagen, 

 en de Judeeërs 
 die met haar meegekomen zijn 
 ziet weeklagen, 
 bevangt woede zijn geest 
 en is alles in hem in verwarring.  

34 Hij zegt: waar hebt ge hem gelegd?- 
 zij zeggen tot hem: heer, kom en zie!  
35 Jezus breekt uit in tranen. 
36 De Judeeërs hebben toen gezegd: 
 zie eens hoe bevriend hij met hem was!  
37 Maar sommigen van hen zeggen: 
 was hij 
 die de ogen van de blinde heeft geopend 
 niet bij machte geweest 

 te maken dat híj niet was gestorven?  
38 Dan komt Jezus, 
 wéér woedend, tot in het diepste van hem, 
 aan bij de gedenkplaats;- 
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 maar het is een rotsholte geweest 
 en er lag een steenblok voor.  
39 Jezus zegt: heft dat steenblok op! 
 De zuster van de overledene, Marta, 
 zegt tot hem: 

 heer, hij riekt reeds, 
 want het is de vierde (dag)!  
40 Jezus zegt tot haar: 
 heb ik je niet gezegd 
 ‘als je gelooft zul je de glorie van God zien’?  
41 Dan heffen ze het steenblok op; 
 maar Jezus heft de ogen naar omhoog 
 en zegt: 
 Vader, ik dank u 
 dat gij mij hebt gehoord;  
42 maar ik wist dat ge mij altijd hoort, 
 echter, vanwege de schare die rondom staat 
 heb ik het gezegd, 
 opdat ze zullen geloven 
 dat gij mij hebt gezonden!  

43 Als hij dat heeft gezegd 
 schreeuwt hij uit met grote stem: 
 Lazarus, hierheen, naar buiten!  
44 En de gestorvene kómt eruit, 
 de voeten en de handen 

 met windsels gebonden; 
 zijn gezicht is 
 met een zweetdoek ombonden geweest. 
 Jezus zegt tot hen: 
 maakt hem los en laat hem heen gaan! 

 
Orgel en sopraan: Gezang 566 
 

VERKONDIGING 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘O Lamm Gottes, unschuldig’ -   
       Canon alla Quinta - BWV 618 
                uit: het Orgelbüchlein 1713 - 16 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Kerk in Actie /  

40 dagentijdcollecte 
 
Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld.                      
                                    
VOORBEDEN - intenties door de soliste te beantwoorden met Gezang 
368e: 
 
God in de hemelen, zie naar uw mensen, 
wijs ons de weg van het leven. 
 
Stil gebed   Gebed des Heren 
 

Orgel en sopraan: Gezang 608 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Jesus Christus, unser Heiland - BWV 665 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 

  5 apr. : Ds. R.J. van Zwieten        Palmpasen 
 

  9 apr. :  Ds. E.J. de Wijer              Witte Donderdag       19.30 uur 
         Schrift & Tafel 
 

10 apr. :  Ds. E.J. de Wijer              Goede Vrijdag             19.30 uur 
 

11 apr. :  Ds. E.J. de Wijer              Stille Zaterdag             22.00 uur 
 

12 apr. :  Ds. E.J. de Wijer              Pasen     
 

19 apr. :  Mw. A. Knol 
 

26 apr. :  Ds. E.J. de Wijer 
                                               

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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. 
 


