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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘O Lamm Gottes unschuldig’- BWV 618 

 
Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 25b: 1 (ThomasCantorij: voorzang, allen: 

refrein) 
 
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 25b: 2 (ThomasCantorij: voorzang, allen: refrein) 
 

V:   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 
G:     Amen.    
 

Vervolg: Psalm 25b: 3 (ThomasCantorij: voorzang, allen: refrein) 
 

Gemeente gaat zitten 

 
Orgel en hobo: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                       Allegro (uit: Sonate g-moll, BWV 1020) 
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De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 

Gebed om ontferming 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 301f  
(1 voorzang: ThomasCantorij, 2 allen: gemeente) 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 63: 1 - 9 (Naardense Bijbel) 
 
1 Wie is dat die daar aankomt uit Edom, 

 dieprood de gewaden, uit Botsra, 
 zo prachtig in zijn kleed, 
 zo fier in de overvloed van zijn kracht?- 

 ik ben het, die in gerechtigheid spreek, 
 machtig om te redden. 
2 Waarom dat mensenrood aan je kleed, 

 je gewaden alsof je in een perskelder loopt? 
3 De wijnpers heb ik alléén moeten treden, 
 van de manschappen was er geen man bij mij; 
 ik vertrad hen in mijn woede, 

 vertrapte hen in mijn gramschap: 
 ik spatte hun levenssap over mijn gewaden, 
 al mijn klederen heb ik bevlekt. 

4 Want een dag van wraak was in mijn hart,- 
 het jaar van mijn gelosten was gekomen. 
5 Ik keek rond,- maar géén die hielp, 

 ik werd vernield, maar géén die steun gaf; 
 mijn eigen arm moest mij redding brengen, 
 mijn gramschap, die heeft mij ondersteund.  
6 Ik vertrap mensengemeenschappen 

     in mijn toorn, 
 ik maak ze dronken met mijn gramschap,- 
 hun levenssap laat ik ter aarde stromen! 

7 De vriendschapsdaden van de Ene 
 maak ik indachtig,- 
     de lovenswaardigheid van de Ene; 

 om al wat volbracht heeft de Ene; 
 de overvloed van goedheid 
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     aan het huis Israël 
 die hij volvoerd heeft 

     naar zijn ontferming 
     en naar de overvloed van zijn vriendschap. 
8 Hij zei: ach, mijn gemeente zijn zij, 

 eigen zonen-en-dochters 
     die er niet om liegen!- 
 en werd hun redder. 

9 In al hun benauwing 
     was het hém benauwd: 
 de engel van zijn aanschijn heeft hen gered, 
 door zijn liefde en zijn mededogen 

 heeft hij hen verlost; 
 hij heeft hen opgetild en gedragen 
     alle dagen van eeuwig. 

 
Orgel en hobo: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                       Adagio (uit: Sonate g-moll, BWV 1020) 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 12: 20 - 36 (Naardense Bijbel) 
 

20 Maar enkelen van hen die opklimmen 
 om te aanbidden op het feest 
 zijn Hellenen geweest; 
21 die komen dan bij Filippus aan, 

 die van Betsaïda in Galilea, 
 en hebben hem de vraag gesteld en gezegd: 
 heer, wat wij willen is: Jezus zien! 

22 Filippus komt en zegt het Andreas; 
 Andreas komt met Filippus mee 
 en zegt het Jezus. 

23 Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen: 
 gekomen is het uur 
 dat de mensenzoon verheerlijkt wordt; 

24 amen, amen, ik zeg u: 
 als de graankorrel niet valt in de aarde 
 en sterft 
 dan blijft hij alléén; 

 maar als hij sterft 
 draagt hij overvloedig vrucht; 
25 wie zijn lijf-en-ziel liefheeft 
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 zal haar verliezen, 
 en wie in deze wereld zijn lijf-en-ziel ‘haat’ 

 zal haar bewaren voor eeuwig leven; 
26 als iemand mij dienstbaar wil zijn 
 moet hij mij volgen, en waar 

 ík ben 
 daar zal ook mijn bediende zijn; 
 als iemand mij bedient 

 zal de Vader hem eer bewijzen; 
27 nu 
 ‘is mijn ziel verbijsterd’; 
 wat moet ik zeggen?- 

  ‘Vader, red mij uit dit uur’?- 
 nee, daarom ben ik gekomen: 
 voor dit uur!… 

28 ‘Vader, verheerlijk uw Naam!’ 
 Dan komt er een stem uit de hemel: 
 ‘ik heb hem verheerlijkt 

 en zal hem wéér verheerlijken!’ 
29 Toen heeft de schare die 
 daar stond en het hoorde 

 gezegd dat er een donderslag 
 was geschied; 
 anderen hebben gezegd: 
 een engel heeft tot hem gesproken! 

30 Het antwoord van Jezus is dat hij zegt: 
 niet om mij is deze stem geschied, 
 nee, om u!- 

31 nú is er een oordeel over deze wereld; 
 nú 
 zal de overste van deze wereld 

 naar buiten worden uitgeworpen!- 
32 en als ik van de aarde zal worden 
 omhooggeheven, 

 zal ik allen tot mij trekken! 
33 Maar dit heeft hij gezegd 
 om in tekentaal aan te duiden 
 met wat voor dood hij zou gaan sterven. 

34 Dan antwoordt de schare hem: 
 wíj horen uit de Wet 
 dat de Gezalfde 



 6 

 ‘blijft tot in de eeuwigheid’; 
 hoe kunt ú dan zeggen 

 dat de mensenzoon moet worden 
 ‘omhooggeheven’: 
 wie is deze mensenzoon? 

35 Dan zegt Jezus tot hen: 
 nog een kleine tijdsspanne 
 is het licht bij u; 

 wandelt zolang ge het licht hebt, 
 opdat duisternis u niet in bezit neemt; 
 wie wandelt in het duister 
 weet niet waar hij heen gaat; 

36 zolang ge het licht hebt: 
 gelooft in het licht 
 opdat ge zonen-en-dochters 

 van het licht wordt! 
 Als Jezus dat heeft uitgesproken 
 gaat hij weg en verbergt hij zich voor hen. 

  
Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt: Gezang 544 (ThomasCantorij: 1 en 4, Gemeente: 

2, 3 en 5) 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 
Mededelingen 
 

Orgel en hobo: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                       Allegro (uit: Sonate g-moll, BWV 1020) 
 

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor: 
-   KIA Binnenlands Diaconaat - Kerk zijn doe je met elkaar en    
 Kerkvernieuwing in de wijk 

-   Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde  
 van dienst en op de  website) 
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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.  
 
 

 
 
 
 

 
Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners Pays-
Dogon, dit graag vermelden.   

  
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:  
Gezang 368d 

          
Stil gebed    Gebed des Heren   
 

Slotlied (staande): Gezang 543 (Gemeente: alle coupletten) 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Wenn wir in höchsten Nöten sein’ - BWV 641 
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Rik Sonneveld, hobo   
Rik Sonneveld, geboren op 18-02-1965, wilde altijd al hobo 

spelen. Omdat hij aanvankelijk te klein was, mocht hij op zijn 4de 
beginnen met blokfluit. De hobo was (en is nog steeds) zijn grote 
liefde en vanaf zijn 10de verjaardag kreeg hij de eerste hobolessen 

van zijn vader, destijds 1ste hoboïst van het Opera Forum te 
Enschede. Lang wist Rik niet wat hij met zijn professionele leven 
zou gaan doen. Een jaar Laboratoriumschool in Hengelo, 
vervolgens toch naar het Conservatorium, eerst in Enschede, 

daarna in Den Haag. Met de studie vlotte het niet erg, om 
vervolgens nogmaals te switchen naar HBO-Sociaal Pedagogische 
Hulpverlening. Deze opleiding heeft hij succesvol afgerond en 

tegenwoordig verdient hij zijn geld als 
Servicedesk/Helpdeskmedewerker. Momenteel bij Business 
Universiteit Nyenrode en per 1 mei a.s. bij het Prinses Maxima 

Centrum voor kinderoncologie. 
Hobospelen is hij echter altijd blijven doen en wordt hij door 
verschillende muziekverenigingen gevraagd om mee te spelen of in 

te vallen. Daarnaast speelt hij graag in kamermuziekformaties, 
strijkers/(dubbelriet)blazers en met piano/orgel/harp en ook solo. 
Zijn repertoire omvat werken van Barok tot hedendaags... 
 

 
 
Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 20 maart 2022 

Met ingang van volgende week zullen wij weer van start gaan met 
de fysieke verkoop van de Aktie Vrijheidsbrief. Om contacten te 
beperken vragen wij u de brieven zoveel mogelijk gepast te 

betalen. De kosten van de brief zijn €2,-. Houdt u hier volgende 
week rekening mee? Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

20 mrt. :  Ds. M. Elbers 
 

27 mrt. :  Ds. E.J. de Wijer   
 

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

10 apr. :  Ds. E. J. de Wijer                               Palmzondag        
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 
verantwoord. 
 
 

 

 
 

Agenda 

 
Di.  15 mrt.:  ThomasLunchconcert        12.30 uur 
     Fluit en Marimba 

     Alice Allegri, fluit 
                    Wendy Paloneque, marimba 
 

Wo.16 mrt.:  Geen ThomasTheologie                                          
 
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. 


