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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Improvisatie
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 66: 1, 2 en 3
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34: 1 - 10 (Naardense Bijbel)
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Dan geschiedt het spreken van de Ene
aan mij om te zeggen:
mensenzoon,
profeteer over Israëls herders,profeteer en zeg tot hen, tot de herders:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
wee de herders van Israël
die herders voor zichzelf geworden zijn!is het niet het wolvee
waarvoor herders herder zijn?het vet eet ge op, met de wol kleedt ge u
en het gemeste slacht ge,maar het wolvee weidt ge niet;
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die zwak werden hebt ge niet versterkt
en wat ziek was hebt ge niet genezen;
het gebrokene hebt ge niet verbonden,
het opgedrevene niet helpen terugkeren
en het verlorene niet gezocht;
ge hebt over hen geheerst met hardheid
en met bruut geweld;
zij raken verstrooid, zo zonder herder;
zij worden eetwaar voor al wat in het wild
leeft op het veld en raken verstrooid;
nu dwalen ze, mijn wolvee, over alle bergen
en over elke heuvel die zich verheft;
over heel het aanschijn van de aarde
zijn ze verstrooid, mijn wolvee,
en geen die naar ze vraagt, geen die zoekt;
daarom, herders,
hoort het spreken van de Ene!zowaar ik leef,
is de tijding van mijn Heer, de Ene,
ondenkbaar dat ik niet…!omdat mijn wolvee tot buit is geworden,
en zij, mijn wolvee, tot eten zijn geworden
voor al wat in het wild leeft op het veld
nu er geen herder is,
en mijn herders niet eens hebben gevraagd
naar mijn wolvee,de herders weiden zichzelf
en mijn wolvee
hebben ze niet geweid,daarom, herders,
hoort het spreken van de Ene!zó heeft gezegd
mijn Heer, de Ene:
zie, hier ben ik tégen die herders,
terugvragen zal ik mijn wolvee uit hun hand
en ik zal ze laten ophouden
met het weiden van een kudde,
ze zullen niet langer herder zijn,
zij die zichzelf weiden;
ik zal mijn wolvee redden uit hun mond,
en zij zullen niet langer hun eten wezen!
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Solisten zingen: Gezang 756: 1, 4, 6, 7 en 8
Tweede Schriftlezing: Johannes 10: 1 - 16 (Naardense Bijbel)
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Amen, amen, ik zeg u:
wie niet door de deur binnenkomt
in de hof van de schapen,nee, elders inklimt,
híj is een dief, een rover;
maar die door de deur binnenkomt
is de herder van de schapen;
voor hem doet de deurwachter open en
de schapen horen naar zijn stem;
hij roept zijn schapen bij name
en leidt ze naar buiten;
wanneer hij de zijne
alle heeft uitgedreven
trekt hij vóór ze uit;
en de schapen volgen hem,
omdat ze weten: het is zijn stem;
maar een vreemde volgen ze beslist niet,
nee, ze zullen voor hem vluchten
omdat ze van de stem van de vreemden
niet weten!
In deze beeldspraak zegt Jezus het hun,
maar zíj herkennen niet wat het is
dat hij tot hen heeft uitgesproken.
Dan zegt Jezus wéér:
amen, amen, ik zeg u:
ík ben
voor de schapen de deur;
allen die vóór mij zijn gekomen
zijn dieven en rovers;
nee, naar hen hebben de schapen
niet gehoord;
ík ben
de deur:
als iemand door mij binnenkomt
zal hij gered worden:
hij zal binnenkomen en uittrekken
en weide vinden;
de dief
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komt voor niets anders dan stelen
en slachten:
om verloren te laten gaan;
ík ben gekomen opdat zij leven hebben
en overvloed hebben!ík ben
de góede herder;
de goede herder zet zijn lijf-en-ziel in
voor de schapen;
de huurling, die geen echte herder is,
van wie het de eigen schapen niet zijn,
is toeschouwer als de wolf komt:
hij laat de schapen achter
en vlucht;
de wolf grijpt ze en verscheurt ze;
omdat hij een huurling is
en het hem niet kan schelen
met de schapen;
ík ben
de goede herder:
ik kén de mijne en de mijne kennen mij,zoals de Vader mij kent
en ook ík de Vader ken;
en ik zet lijf-en-ziel in voor de schapen;
ook andere schapen heb ik
die niet van deze hof zijn:
ook die moet ik leiden,ze zullen horen naar mijn stem
en het zal worden: één kudde, één herder;

Verkondiging
Solisten zingen: Psalm 23b

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven voor Bureau Straatjurist en Eredienst.
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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 25 april.
VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368f
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen: Slotlied (staande): Gezang 652
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Improvisatie
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

2 mei : Ds. A. van Ligten
9 mei :

Ds. E.J. de Wijer

13 mei : Hemelvaartsdag

nadere informatie volgt

16 mei : Ds. E.J. de Wijer
23 mei : Ds. E.J. de Wijer

Pinksteren

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN

Agenda
Wo. 28 apr. :
Vr. 30 apr. :

Geen ThomasTheologie
ThomasFilm: ‘Youth’, 2015,
Regie Paolo Sorrentino

U kunt de film thuis via Videoland (met abonnement) en NPO Plus
(met abonnement) en Pathé Thuis (te huur voor €2,99) bekijken en
vervolgens uiterlijk vrijdag 23 april uw opmerkingen/vragen/ideeën
met ons delen door te mailen naar predikant@dethomas.nl.
Deze zullen we vervolgens behandelen in de bespreking die op
vrijdag 30 april om 20.00 uur online komt te staan. (Eerst stond
ThomasFilm gepland voor 26 maart maar is verplaatst naar 30 april).
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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