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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Largo 

                uit: Sonate II c moll - BWV 526 
 
Aanvangslied: Psalm 80: 1 en 2 
 
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 80: 3 en 6 
 

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 80: 7 
 
 

Gebed om ontferming, beantwoord met: 

 
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Christ lag in Todesbanden’ - BWV 625 
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Genesis 8: 6 - 16 (Naardense Bijbel) 
 

6 Het geschiedt 
 na verloop van veertigmaal een dag: 
 dan opent Noach 
 het venster in de ark dat hij gemaakt heeft 
7 en zendt de raaf weg; 

 die trekt uit, 
     in een uittrekken en terugkeren, 
 tot aan het opdrogen van de wateren 
     van over het aardland.  
8 Dan zendt hij de duif van zich weg, 
 om te zien of de wateren zijn verminderd 
 van over het aanschijn van de –rode– grond.  
9 Maar de duif heeft geen rust gevonden 
     voor de holte van haar voet 
 en keert tot hem terug in de ark, 
 want (er staat) water over het aanschijn 
     van heel het aardland. 
 Hij zendt zijn hand uit, neemt haar vast 
 en laat haar tot zich komen in de ark.  
10 Hij wacht nog 

 een zevental andere dagen; 
 dan zendt hij de duif wéér weg uit de ark.  
11 De duif komt tot hem tegen avondtijd 
 en ziedaar: 
     een afgebroken olijftak in haar bek!- 

 dan weet Noach 
 dat de wateren 
     van over het aardland zijn afgenomen.  
12 Hij wacht nogmaals 
 een zevental andere dagen; 

 hij zendt de duif weg 
 en zij is niet meer nogmaals 
     naar hem teruggekeerd.  
13 Het geschiedt 
     in het zeshonderd en eerste jaar, 

 aan het begin, 
     op de eerste na nieuwemaan, 
 dat de wateren zijn gaan opdrogen 
     van over het aardland; 
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 dan verwijdert Noach het deksel van de ark, 
 ziet uit,- 
 en ziedaar, gaan drogen zijn 
     de gelaatstrekken van de –rode– grond! 
14 In de tweede maand 

 op de zevenentwintigste dag 
     na nieuwemaan: 
 dan is het aardland droog! 
15 Dan spreekt God tot Noach en zegt:  
16 trek weg uit de ark: 
 jijzelf, 
 en je vrouw, je zonen 
     en de vrouwen van je zonen met jou; 
 

Gemeente zingt: Gezang 648: 1 en 2 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31 (Naardense Bijbel) 
 

19 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 Judeeërs- 
 komt Jezus binnen en 
 gaat in het midden staan; 
 hij zegt tot hen: 

 vrede voor u! 
20 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.  

21 Dan zegt Jezus weer tot hen: 
 vrede voor u!- 
 zoals de Vader mij heeft uitgezonden 
 zo stuur ook ík u uit!  
22 Als hij dat gezegd heeft 
 blaast hij hun toe 
 en zegt hij tot hen: 
 neemt in u op 
 heilige geestesadem;  

23 wier zonden ge vergeeft, 
 aan die mogen ze vergeven worden; 
 van wie ge ze vasthoudt, 
 zijn ze vastgehouden! 
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24 Maar één van de twaalf, Tomas, 
 die Tweeling wordt genoemd, 
 is niet bij hen geweest toen Jezus kwam; 
25 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!  
26 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!  
27 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!  
28 Tomas antwoordt en zegt tot hem: 
 mijn Heer en mijn God!  
29 Jezus zegt tot hem: 

 omdat je mij gezien hebt 
 ben je gaan geloven; 
 zalig die niet zien, en geloven!  
30 Dan doet Jezus ook wel 
 vele andere tekenen 
 voor het aanschijn van de leerlingen, 
 die niet zijn opgeschreven in dit boek;  
31 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 648: 3 

 

VERKONDIGING 

 
Gemeente zingt: Gezang 647 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven voor: Wijkdiaconie en Jeugdwerk 
 
Thomaskerk 
Giften kunnen worden overgemaakt op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 
t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk, o.v.v. Collectegeld. 
                                    
Willem de Zwijgerkerk 
Giften kunnen worden overgemaakt op NL28 INGB 0005 084 450 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Amsterdam inz. Willem de Zwijgerkerk te 
Amsterdam, o.v.v. Collecte 19 april.            
 

VOORBEDEN - intenties te beantwoorden met Gezang 368f: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Stil gebed   Gebed des Heren 

 
Slotlied: Gezang 695 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ’ -  BWV 649 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                (aanvang 10.30 uur)                
 

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

  3 mei :  Mw. H. van Dorssen 
 

10 mei :   Ds. R.J. van Zwieten 
 

17 mei :  Ds. E.J. de Wijer 
                                               
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN 
9, 11 en 12 april                                                              € 281,00   

12 april SDWH - Tulip Garden                                           €   70,00 
                           
 

 

 
 

 
 

 
 

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. 
 


