ORDE VAN DIENST

zondag 28 maart 2021
Palmzondag
Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Roeleke Vunderink
Diaken van dienst: Corine Waaning
Lector: Arnoldien van Berge
Solisten: Saskia Kuiper, Hans van Beusekom en
Gerard Endedijk
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom

Samen met onze zustergemeente van de
Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam

PROTESTANTSE W IJKGEMEENTE
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning
Tel. 020 - 673 81 71 www.dethomas.nl e-mail: bureau@dethomas.nl

Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Improvisatie op ‘Ik wil mij gaan vertroosten’
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.

Solisten: Aanvangslied: Psalm 118a
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met het Kyrië
van Gezang 299e

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Schriftlezing: Johannes 12: 1 - 19 (Naardense Bijbel)
1

2

3

Dan komt Jezus
zes dagen voor het Pesach naar Betanië,
waar Lazarus is geweest,
die Jezus uit de doden heeft opgewekt.
Daar maken ze dan voor hem
een maaltijd klaar;
Marta heeft bediend,
maar Lazarus is één van hen geweest
die met hem aanlagen.
Dan neemt Maria
een litra onvervalste nardusmirre,
heel kostbaar,
balsemt daarmee de voeten van Jezus
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en droogt zijn voeten met haar haren af;
maar het huis wordt vervuld
van de geur van de mirre.
Maar Judas Isjkariot,
een van zijn leerlingen,die hem zal gaan prijsgeven-, zegt:
waarom wordt deze mirre niet voor
driehonderd dinars verhandeld
en aan armen gegeven?
Maar hij zegt dat niet
omdat hij met de armen is begaan,
nee, omdat hij een dief is geweest;
hij had de geldzak
en liet verdwijnen
wat daarin geworpen werd.
Dan zegt Jezus:
laat haar,
zodat ze het kan bewaren
voor de dag van mijn graflegging;
want de armen hebt ge altijd bij u,
maar míj hebt ge niet altijd!
Bij de talrijke schare uit de Judeeërs
wordt het dan bekend dat hij daar is,
en ze kómen,
niet alleen vanwege Jezus
nee, ook om Lazarus te zien,die hij uit de doden heeft opgewekt.
Maar de heiligdomsoversten
beraadslagen erover
om ook Lazarus te doden,
omdat velen van de Judeeërs
vanwege hem weggegaan zijn
en in Jezus zijn gaan geloven.
Als de morgen daarop
de talrijke schare
die is gekomen voor het feest,als ze horen ‘Jezus komt naar Jeruzalem’,
nemen ze de takken van de palmen
en komen naar buiten, hem tegemoet;
ze hebben geschreeuwd:
hosanna!gezegend hij die komt in naam van de Heer!3
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de koning van Israël!
Maar Jezus vindt een ezeltje
en gaat daarop zitten,
zoals is geschreven:
Vrees niet, dochter Sions,
zie, je koning komt,
gezeten op het veulen van een ezel!
Dit herkennen zijn leerlingen eerst niet,
echter, wanneer Jezus wordt verheerlijkt,
dan worden zij indachtig
dat deze dingen over hem zijn geschreven
en dat ze deze dingen
aan hem hebben gedaan.
De schare dan, die bij hem was
toen hij Lazarus uit de gedenkplaats riep
en opwekte uit de doden,
is gaan getuigen;
daarom gaat de schare hem ook tegemoet,
omdat ze horen
dat hij dit teken heeft gedaan.
Dan zeggen de Farizeeërs tot elkaar:
ge aanschouwt dat ge niets bereikt;
zie, de hele wereld gaat weg hem achterna!

Solisten zingen: Gezang 552

Verkondiging
Solisten zingen (samen met de kinderen):
‘Wij lopen in een lange rij’ - melodie: Wim ter Burg tekst: onbekend
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.
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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
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Herzlich tut mich verlangen’ - BWV 727
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Tienerwerk.
Thomaskerk
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt op rek.nr.
NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad voor diakenen, Thomaskerk,
o.v.v. Collectegeld. De Diaconie zorgt dan voor de verdeling naar de
genoemde doelen.
U kunt ook geven via Givt.

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 28 maart.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368d
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Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen: Slotlied (staande): Gezang 556
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Felix Mendelsohn-Bartholdy (1809-1847) Finale (uit: Sonate VI)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

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

Witte Donderdag

19.30 uur

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

Goede Vrijdag

19.30 uur

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

Stille Zaterdag

22.00 uur

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

Pasen

11 apr. :

Drs. A. van Heusden

18 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

25 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
21-03-2021 Collecteopbrengst

€ 250,50

Agenda
Wo. 31 mrt. : ThomasTheologie
14.00 uur
Online - aanmelden via email predikant@dethomas.nl
ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen
of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van
stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur
kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u
verder wegwijs maken.
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.
Giften voor de Stichting Vrienden van de Thomaskerk op
rek.nr. NL37 RABO 0119 0842 52 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Thomaskerk.
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