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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Matthias Weckmann (1616-1674) ‘Komm Heiliger Geist’
Gemeente gaat staan
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 8a: 1, 2, 3 en 6
Gemeente gaat zitten
Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met
Gezang 299e

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1 - 6 (Naardense Bijbel)
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Mozes
is herder geworden
over het wolvee van Jitro,
zijn schoonvader, priester van Midjan;
hij drijft het wolvee tot achter de woestijn
en komt aan bij de berg van God,
op Horeb aan.
Dan laat zich aan hem zien:
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de engel van de Ene
in een vuurvlam
uit het midden van de Sinaïdoorn;
hij ziet het aan:
ziedaar, de Sinaïdoorn gloeit in het vuur
en de Sinaïdoorn wordt niet verteerd!
Dan zegt Mozes:
ik móet van mijn weg afwijken,ik ga het zien, dit grootse gezicht:
wáárom verbrandt hij niet, de Sinaïdoorn?
Dan ziet de Ene
dat hij van zijn weg is afgeweken
om het te zien;
God roept tot hem
uit het midden van de Sinaïdoorn
en zegt: Mozes!, Mozes!,
en die zegt: hier ben ik!
Hij zegt: nader niet hierheen;
trek je schoenen van je voeten
want de plaats
waarop jij nu staat,heilige –rode– grond is dat!
En hij zegt:
ik ben de God van je vader,
God van Abraham,
God van Isaak en God van Jakob!
Mozes verbergt zijn aanschijn,
want hij is bevreesd
om te kijken naar God!

Solisten zingen: Gezang 346: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1 - 21 (Naardense Bijbel)
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Maar er is een mens geweest,
één uit de Farizeeërs,Nikodemus is zijn naam,
een overste van de Judeeërs:
deze komt tot hem, in de nacht,
en zegt tot hem: rabbi,
we weten dat u als leermeester
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van God gekomen bent;
want niemand is bij machte
deze tekenen te doen
die ú doet
als God niet mét hem is!
Jezus antwoordt en zegt tot hem:
amen, amen, zeg ik jou:
als iemand niet van bovenaf
geboren wordt
is hij niet bij machte
het koningschap van God te zien!
Nikodemus zegt tot hem:
hoe is een mens bij machte
geboren te worden
als hij al oud-en-wijs is?het is niet mogelijk dat hij een tweede keer
de schoot van zijn moeder binnenkomt
en geboren wordt!
Jezus antwoordt:
amen, amen, zeg ik jou:
als iemand niet geboren wordt
uit water en Geest,
is hij niet bij machte binnen te komen
in het koninkrijk van God;
wat uit het vlees geboren wordt
is-en-blijft vlees
en wat uit de Geest geboren wordt
is-en-blijft Geest;
verwonder je er niet over dat
ik je heb gezegd:
gij moet van bovenaf
geboren worden!de wind waait waarheen hij wil;
je hoort zijn stem
maar je weet niet
vanwaar hij komt en waarheen hij gaat:
zo is het met al wie is geboren
uit het waaien-van-de-Geest!
Nikodemus antwoordt en zegt tot hem:
hoe is het mogelijk
dat deze dingen geschieden?
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Jezus antwoordt en zegt tot hem:
jíj bent Israëls leermeester
en hebt van deze dingen geen kennis?amen, amen, zeg ik jou:
wat we weten spreken we uit
en wat we hebben gezien
betuigen we,
maar ons getuigenis neemt ge niet aan;
als ik u de aardse zaken zeg
gelooft ge me al niet,
hoe zult ge me geloven
als ik u de hemelse zaken zeg?
En niemand is opgeklommen ten hemel
dan hij die uit de hemel is neergedaald:
de mensenzoon.
En zoals Mozes de slang
omhooggestoken heeft
in de woestijn,
zo moet de mensenzoon worden verhoogd,opdat ieder die gelooft in hem
eeuwigheidsleven heeft.
Want zozeer heeft God de wereld lief
dat hij de zoon, de eniggeborene,
geeft,opdat ieder die in hem gelooft
niet verloren gaat
maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft de zoon niet
tot de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
nee, opdat de wereld door hem
wordt gered;
wie in hem gelooft
wordt niet veroordeeld;
wie niet gelooft
is reeds veroordeeld,
omdat hij niet geloofd heeft in
de naam van de eniggeboren
zoon van God!maar dit is het oordeel:
dat het licht in de wereld is gekomen
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en de mensen
de duisternis meer hebben liefgehad
dan het licht,want hun werken zijn boos geweest;
want al wie slecht handelt
haat het licht en
komt niet tot het licht,opdat zijn werken
niet aan de kaak worden gesteld;
maar wie doet wat waarachtig is
komt tot het licht,opdat van zijn werken
geopenbaard wordt
dat zij in eenheid met God
zijn bewerkt!

Solisten zingen: Gezang 346: 4, 5 en 6

Verkondiging
Solisten zingen: Gezang 686

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Kerkmuziek
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.
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VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 834
Zegen, beantwoord door de solisten met:

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) Praeludium, Fuga et Ciaconna C dur - BuxWV 137
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

6 juni : Ds. E.J. de Wijer
13 juni :

Ds. R.J. van Zwieten

20 juni :

Ds. M. Visser/Heemskerk

27 juni :

Ds. C. van den Broeke

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
16-05-2021 Collecteopbrengst

€ 205,00

Agenda
Wo. 02 juni : ThomasTheologie

14.00 uur

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 15.00
en 18.00 uur kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar
gastvrouwen, die u verder wegwijs maken.
Let op: vanaf juni vindt ThomasTroostcafé elke woensdag plaats
tussen 15.00 - 18.00 uur.
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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