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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Cor Kee (1900-1997) –
‘Den 91sten Psalm’ (uit: Psalmen voor Orgel, 1938-1944)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 91a: 1
Bemoediging
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G:
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
G:
Amen.
Vervolg: Psalm 91a: 2
V:

G:

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 91a: 3
Gemeente gaat zitten
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Orgel en sopraan: Francis Poulenc (1899-1963) Tekst: Charles d’Orleans (1394-1465)
Priez pour paix, douce vierge Marie,
Reine des cieux et du monde maîtresse,
Faites prier, par votre courtoisie,
Saints et saintes et prenez votre adresse
Vers votre fils, requéreant sa hautesse
Qu'il lui plaise son peuple regarder.
Que de son sang a voulu racheter,
En déboutant guerre qui tout dévoie.
De prières ne vous veuillez lasser.
Priez pour paix, priez pour paix,
Le vrai trésor de joie.
Vertaling:
Bid voor vrede, oh Maria,
Koningin van de hemel
En de meesteres van de wereld
Wij bidden, naar het voorbeeld
van uw hoffelijkheid.
Met alle heiligen in de hemel
en op aarde.
Wij bidden door uw Zoon, die verhoogd is aan het kruis.
Hij kent zijn mensen, met liefde.
Door zijn bloed heeft Hij ons verlost.
Maar er is oorlog, die alles kapot maakt.
Onze gebeden vermoeien U niet.
Daarom bidden wij voor vrede,
Wij bidden voor vrede,
Vrede: de kostbaarste vreugde.
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt samen met de sopraan: Gezang 301f (1 voorzang:
sopraan, 2 allen: gemeente)
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 9: 26 – 10: 1, 6 – 7 (Naardense
Bijbel)
26
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7

Zij rechten hun schouders,
en het geschiedt:
met dat de dageraad opklimt
roept Samuël naar Saul op het dak en zegt:
sta op, ik zal je heenzenden!
Dan staat Saul op
en trekken ze naar buiten, zij tweeën,
hijzelf en Samuël.
Toen zij
waren afgedaald tot aan de rand van de stad
heeft Samuël
tot Saul gezegd:
zeg tot de jongen dat hij
voor ons aanschijn uit oversteekt!en hij steekt over,en jij, blijf aanstonds staan,
dan zal ik je het spreken van God doen horen!
Dan neemt Samuël het flesje olie,
giet dat over zijn hoofd en kust hem;
hij zegt:
is het niet zo dat de Ene je over zijn erfdeel
heeft gezalfd tot ‘melder’?vaardig zal over jou worden
de geest van de Ene
en profeteren zul jij samen met hen;
worden zul je tot een andere man;
geschieden zal het
wanneer deze tekenen tot jou komen:
jij, ja jij zult doen wat je hand zal vinden
want God is met je;
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Orgel en sopraan: Willem Vogel (1920-2010) ‘Domine quis habitabit’ (Psalm 15)

2
3
4
5

Domine quis habitabit in tabernaculo tuo aut quis requiescet
in monte sancto tuo
qui ingreditur sine macula et operatur iustitiam
qui loquitur veritatem in corde suo qui non egit dolum in
lingua sua nec fecit proximo suo malum et obprobrium non
accepit adversus proximos suos
ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus timentes
autem Dominum glorificat qui iurat proximo suo et non
decipit
qui pecuniam suam non dedit ad usuram et munera super
innocentes non accepit qui facit haec non movebitur in
aeternum.

Vertaling: Psalm 15 (Naardense Bijbel)
1

(Een musiceerstuk, v. David.)
Ene, wie zal te gast zijn in uw tent,
wie wonen op de bergtop van uw heiligdom?

2

Die volmaakt is in wandel,
en rechtvaardig in doen,
een spreker van waarheid
met heel zijn hart;
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nooit had hij lasterpraat op zijn tong,
nooit deed hij zijn metgezel kwaad,
nooit bracht hij smaad
over zijn naaste;

4

minachting vond in zijn ogen
wie versmading verdient,
en wie de Ene vrezen geeft hij glorie;
en zwoer hij zichzelf ten kwade,
ook dan wijzigt hij niets!-

5

zijn geld gaf hij niet tegen rente,
geschenken tegen een onschuldige
nam hij nooit aan; een dader van dit alles
wankelt niet, voor eeuwig.

6

Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 55 - 12: 11 (Naardense Bijbel)
55

56

57

Maar het Pesach van de Judeeërs
is nabij geweest
en velen klimmen vanuit de streek
op naar Jeruzalem,
vóór het Pesach, om zich toe te wijden.
Zij dan hebben Jezus gezocht;
ze hebben gezegd, toen ze met elkaar
in het heiligdom stonden:
wat denken jullie ervan,
zal hij niet naar het feest komen?
Maar de heiligdomsoversten
en de Farizeeërs
hebben geboden gegeven:
als het iemand bekend wordt waar hij is
dan zal hij het melden
zodat ze hem kunnen grijpen.
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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
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
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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.

Orgel en sopraan: Willem Vogel (1920-2010) –
‘Laudate Dominum’ (psalm 117)
Laudate Dominum omnes gentes
Laudate eum omnes populi
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius
Et veritas Domini manet in saeculum.
Vertaling:
Alle volken, loof de Heer,
prijs Hem, heel de wereld.
Want machtig voor ons is zijn genade,
en tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.
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Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 1010

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgel en sopraan: Albert de Klerk (1917-1998) – ‘Pater Noster’
Pater noster, Qui es in caelis, Sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimitte nobis debita
nostra, Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos
inducas in tentationem: Sed libera nos a malo.
Vertaling:
Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw
Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons
heden ons dagelijks brood, En vergeef ons onze schuld zoals ook
wij aan anderen hun schuld vergeven, En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:
- Wijkdiaconie en Pastoraat
- Oekraïne
U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken 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.
Of u kunt geven via Givt.
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VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368d
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 754
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia c-moll - BWV 571
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Tineke Wonderman-van Leeuwen, sopraan
Tineke Wonderman (1988) groeide op in een muzikaal gezin en
speelde klarinet en saxofoon in diverse ensembles en orkesten.
Daarnaast ontwikkelde zij zich op het gebied van arrangeren op de
middelbare school en in de kerk.
Ze studeerde vervolgens Docent Muziek aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen met als specialisaties klarinet en
koordirectie.
Naast haar werk als docent muziek in het voortgezet onderwijs en
koordirigent is ze actief als sopraan (zowel solo als in koren). Ze
volgt zanglessen bij Maja Roodveldt en Åsa Olsson.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

13 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
20 mrt. : Ds. M. Elbers
27 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
3 apr. : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
06-02-2022 Collecteopbrengst
13-02-2022 Collecteopbrengst
13-02-2022 Stichting Partners Pays-Dogon
20-02-2022 Collecteopbrengst
27-02-2022 Collecteopbrengst
februari 2022 Offerblok

€
€
€
€
€
€

556,00
380,00
325,00
275,00
401,97
24,00

Agenda
Di. 8 mrt. : Internationale Vrouwendag 2022 20.00 - 21.30 uur
Ambitie en vrouw: in gesprek
Zie voor meer informatie: www.dethomas.nl
Wo. 9 mrt.: 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.
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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