ORDE VAN DIENST

zondag 11 april 2021

Voorganger: Drs. Alex van Heusden
Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Fokko Faber
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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Largo uit Triosonate c moll - BWV 526
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 zingen: Psalm 111: 1, 2 en 5
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Voorlezing uit het evangelie van Johannes 20: 10 - 31
Toen het laat geworden was,
die dag een van de sabbatweek,
en waar de leerlingen waren
de deuren waren gesloten
uit vrees voor de Judeeërs,
kwam Jezus,
hij ging staan in hun midden
en sprak tot hen:
Vrede voor jullie!
Toen hij dat gesproken had,
toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen verheugden zich
toen zij de heer zagen.
Weer sprak Jezus tot hen:
Vrede voor jullie!
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Zoals de Vader mij gezonden heeft,
zo stuur ik jullie.
Toen hij dat gezegd had,
blies hij over hen.
Hij sprak tot hen:
Ontvang heilige geestkracht.
Wier zonden gij vergeeft,
hen zijn zij vergeven;
wie gij ze toerekent,
die zijn ze toegerekend.
Thomas, een van de twaalf, Didymus genaamd, ‘Tweeling’,
was niet bij hen toen Jezus kwam.
De andere leerlingen zeiden hem dan:
Wij hebben de heer gezien!
Maar hij sprak tot hen:
Als ik in zijn handen niet zie de afdruk van de nagels
en mijn vinger niet steek in de afdruk van de nagels
en mijn hand niet steek in zijn zijde,
vertrouw ik beslist niet.
En na acht dagen waren zijn leerlingen weer binnen,
ook Thomas was bij hen.
Jezus kwam
terwijl de deuren gesloten waren,
hij ging staan in hun midden en sprak:
Vrede voor jullie!
Toen sprak hij tot Thomas:
Breng je vinger hier en zie mijn handen,
breng je hand en steek die in mijn zijde,
wees geen trouweloze, maar een getrouwe.
Thomas antwoordde hem en sprak:
‘Mijn heer en mijn God!’
Jezus sprak tot hem:
Omdat jij mij gezien hebt, vertrouw jij?
Gelukkig zij die niet zien en wel vertrouwen.
Nog vele andere tekenen heeft Jezus voor de leerlingen gedaan
die niet in dit boek zijn opgeschreven.
Maar déze zijn opgeschreven
opdat jullie vertrouwen
dat Jezus de messias is, de zoon van God,
dat jullie, door te vertrouwen, leven hebben,
door zijn naam.
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Solisten zingen: Gezang 633

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 325

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Jehan Alain (1911-1940) - Choral dorien
Inzameling van de gaven voor
- Sociale Kruidenier-Noord en Toerusting en vorming
- Stichting Present (zie de Nieuwsbrief op de website)
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.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag
vermelden.
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 11 april.
Voorbeden

Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen: Slotlied (staande): Gezang 324
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Zegen, beantwoord door de solisten met:

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

Ds. E.J. de Wijer

25 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

2 mei :

Ds. A. van Ligten

9 mei :

Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
28 maart
1, 3 en 4 april

€ 190,00
€ 435,00

Agenda
Wo. 14 apr. : 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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