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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Erbarm dich Herr, o meine Gott’ - BWV 711
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 25: 2
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 25: 4
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 25: 9
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 281: 1, 2, 3, 4 en 5
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 8: 2 – 7 (NBG 1951)
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Gedenk dan heel de weg, waarop de Here, uw God, u deze
veertig jaar in de woestijn heeft geleid, om u te
verootmoedigen en u op de proef te stellen ten einde te
weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden
zoudt onderhouden.
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het
manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen
niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet
alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat
uit de mond des Heren uitgaat.
Het kleed dat gij draagt, is niet versleten en uw voet is niet
gezwollen in deze veertig jaar.
Erken dan van harte, dat de Here, uw God, u vermaant, zoals
een man zijn zoon vermaant,
en onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn
wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Want de Here, uw God, brengt u in een goed land, een land
van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de
bergen ontspringen;

Gemeente zingt: Gezang 320: 1, 2 en 3
Tweede Schriftlezing: Lukas 4: 1 - 13 (werkvertaling)
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En Jezus, vol van heilige Geest, keerde terug van de Jordaan
en door de Geest werd Hij geleid,
de woestijn in,
veertig dagen verzocht door de duivel.
En Hij at niets in die dagen
en toen die [dagen] voleindigd waren, kreeg Hij honger.
De duivel zei tegen Hem:
Als jij de zoon van God bent,
zeg dan tot die steen, dat hij brood wordt!
En Jezus antwoordde hem:
Er is geschreven:
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Niet bij brood alleen zal de mens leven. (Deut. 8:3)
Hij leidde Hem omhoog
en liet Hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld zien
in een ogenblik tijd
en de duivel zei tot Hem:
Jou zal ik geven al die macht en hun heerlijkheid,
want aan mij is ze overgegeven
en ik geef haar aan wie ik maar wil.
Jij nu, als jij mij zult aanbidden ,
dan zal zij geheel van jou zijn.
En Jezus antwoordde en zei tot hem:
Er is geschreven:
De Heer uw God zult gij aanbidden (Deut. 6:13)
en Hem alleen dienen.
Hij leidde Hem naar Jeruzalem
en stelde Hem op het hoogste punt van de tempel
en zei tot Hem:
Als jij de zoon van God bent,
werp jezelf dan van hier naar beneden!
Want er is geschreven:
Zijn engelen zal Hij gebieden aangaande u,
om over u de wacht te houden. (Psalm 91:11,12)
En:
Op handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
En Jezus antwoordde en zei tot hem:
Er is gezegd:
Gij zult de Heer uw God niet verzoeken. (Deut. 6:16)
Toen de duivel heel de verzoeking voleindigd had,
stelde hij zich op afstand van Hem
tot een andere gelegenheid.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 538: 1, 2 en 4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
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Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Adagio (uit: Sonate II c-moll)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor Boerderij De
Meent en PR en communicatie
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.

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

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 485 (uit: Liedboek voor de Kerken 1973)
1

O Christus, wees geprezen!
Gij hebt ons vrij gemaakt
om nooit meer slaaf te wezen,
weerloos en zwak en naakt.
Gij hebt ons uitverkoren
om, aan Uzelf gelijk,
als koningen herboren
te heersen in uw rijk.
Dat wordt nog niet geweten,
dat is sinds lang vergeten,
dat houdt voor ons verborgen
de Mensenmoordenaar;
maar eenmaal, op uw morgen,
dan wordt het openbaar.
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Gij enige bevrijde,
die, toen Gij werd verzocht,
uw ziel en zaligheid aan
de duivel niet verkocht,
Gij hebt hem wedersproken,
Gij hebt Gods woord volbracht,
en zo hebt Gij verbroken
de bankring van zijn macht.
Nu zijn in uw nabijheid,
o Christus, wij de vrijheid,
de vrijheid van Gods kindren,
het leven ingegaan,
geen macht kan meer verhind'ren,
dat wij voor God staan.
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Geef dat wij als bevrijden
nu zonder vrees of blaam
met deze vijand strijden,
o Christus, in uw naam,
ontmaskerend de machten
waarin hij zich vermomt,
terwille van wie smachten
of niet de vrijheid komt.
Laat al wie zijn gebonden,
vervolgd, verdrukt, geschonden
bij ons zich veilig weten.
Maak ons aan U gelijk,
Christus naar wie wij heten,
voorboden van uw rijk.

Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasia c-moll - BWV 571
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
27 mrt. :

Ds. E.J. de Wijer

3 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

(aanvang 10.30 uur)

10 apr. :

Ds. E. J. de Wijer

Palmzondag

14 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Witte Donderdag

19.30 uur

15 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Goede Vrijdag

19.30 uur

16 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Stille Zaterdag

22.00 uur

17 apr. :

Ds. E.J. de Wijer

Pasen

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Wo. 23 mrt.: ThomasTheologie

14.00 uur

Vr. 26 mrt.: ThomasFilm: ‘Do not hesitate’ (2021) 19.30 uur
Regie: Shariff Korver (een Nederlandse film) Live in De Thomas
Meer informatie op: www.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 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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