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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Christe, aller Welt Trost’ - BWV 670
(uit: das Dritter Teil der Clavierübung)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 122: 1 (Gemeente)
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 122: 2 (Gemeente)
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 122: 3 (Gemeente)
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
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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: Exodus 19: 1 - 8a (Naardense Bijbel)
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Bij de derde nieuwemaan
sinds de uittocht van de zonen Israëls
uit het land van Egypte,
op deze dag
zijn ze aangekomen in de woestijn Sinaï.
Ze breken op van Refidiem,
ze komen aan in de woestijn Sinaï
en legeren zich in de woestijn;
Israël legert zich tegenover de berg.
Als Mozes is opgeklommen tot God,roept de Ene hem toe vanaf de berg en zegt:
zó zul je zeggen tot het huis van Jakob
en zul je melden aan de zonen Israëls:
zelf hebt ge gezien
wat ik heb gedaan aan Egypte;
ik draag u op vleugels van arenden
en doe u komen tot mij;
welnu,
als ge horende hóórt naar mijn stem
en mijn verbond bewaakt,
dan zult ge mij kostbaarder worden
dan alle gemeenschappen;
want van mij is heel het aardland;
gíj zult mij
een koningshuis van priesters worden,
een volk van heiliging!dit zijn de woorden
die je tot de zonen Israëls moet spreken!
Mozes komt aan
en roept de oudsten van de gemeente bijeen;
hij legt voor hun aanschijn neer
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al deze woorden
die de Ene hem heeft geboden.
Ze antwoorden,
heel de gemeente eendrachtig, en zeggen:
al wat de Ene heeft gesproken
zullen we doen!

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:
Gezang 868: 1, 2 en 3 (Gemeente: 1 en 3, ThomasCantorij: 2)
Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 1 - 17 (Naardense Bijbel)
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Ík ben
de ware wijnstok,
en mijn Vader is de landbewerker.
Elke rank aan mij die geen vrucht draagt
die haalt hij weg,
en elke die wel vrucht draagt,
die reinigt hij
opdat hij meer vrucht draagt.
Gij zijt reeds rein
door het woord dat ik tot u heb gesproken;
blijft één met mij, zoals ík één met u:
zoals de rank vanuit zichzelf
niet bij machte is vrucht te dragen
als hij niet één blijft met de wijnstok,
zo ook gíj niet als ge niet één blijft met mij.
Ík ben
de wijnstok, gíj de ranken:
wie één blijft met mij, zoals ík met hem,
die draagt overvloedig vrucht;
omdat ge los van mij
niet bij machte zijt iets te maken.
Als iemand niet één blijft met mij
wordt hij naar buiten geworpen
zoals de rank, en verdort:
ze brengen die bijeen
en werpen ze in het vuur,
waar ze verbranden.
Als gij één blijft met mij
en mijn uitspraken één blijven met u,-
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al wat ge wilt: vraagt het
en het zal u geworden.
Daarin wordt mijn Vader verheerlijkt:
dat ge overvloedig vrucht draagt
en u leerlingen van mij wordt.
Zoals de Vader mij heeft liefgehad
heb ík ú liefgehad:
blijft één met mijn liefde;
als ge mijn geboden bewaart
zult ge één blijven met mijn liefde,
zoals ík de geboden van mijn Vader
heb bewaard
en één blijf met zijn liefde.
Dit alles heb ik tot u uitgesproken
opdat mijn vreugde in u zal zijn
en uw vreugde haar volheid bereikt.
Dit is mijn gebod:
dat ge elkaar liefhebt
zoals ik ú heb liefgehad.
Grotere liefde dan deze heeft niemand:
dat iemand zijn lijf-en-ziel inzet
voor zijn vrienden.
Gíj zijt mijn vrienden
als ge doet wat ik u gebied;
ik noem u niet meer dienaars,
omdat de dienaar niet weet
wat zijn heer doet;
maar u heb ik vrienden genoemd
omdat ik aan ú bekend heb gemaakt
al wat ik gehoord heb bij mijn Vader.
Niet gij hebt mij uitgekozen,
nee, ík heb ú uitgekozen
en ik heb u ingezet
opdat gíj heen gaat en vrucht draagt
en uw vrucht blijft,opdat, wat ge de Vader ook zult vragen
in mijn naam,
hij u dat zal geven.
Deze dingen gebied ik u:
dat ge elkaar liefhebt!
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Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 656
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2 en 3)

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
ThomasCantorij zingt: 'Forty days and forty nights' tekst: George Hunt Smyttan (1856)
muziek: Nürnbergisches Gesangbuch (1676)

1.

Forty days and forty nights
You were fasting in the wild;
Forty days and forty nights
Tempted, and yet undefiled.

2.

Shall not we your sorrow share
And from worldly joys abstain,
Fasting with unceasing prayer,
Strong with you to suffer pain?

3.

Then if Satan on us press,
Flesh or spirit to assail,
Victor in the wilderness,
Grant we may not faint nor fail!

4.

So shall we have peace divine;
Holier gladness ours shall be;
Round us, too, shall angels shine,
Such as served You faithfully.

5.

Keep, O keep us, Savior dear,
Ever constant by your side,
That with you we may appear
At th'eternal Eastertide.
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Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en
Missionair werk - Kliederkerk
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 546 (ThomasCantorij: 1, 2 en 4,
Gemeente: 3 en 5)
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fuga c-moll - BWV 571
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
3 apr. :

(aanvang 10.30 uur)

Ds. E.J. de Wijer

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

24 apr. :

Ds. A. van Ligten/Sneek

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord.
Agenda
Di.

29 mrt.: ThomasLunchconcert
Josefien de Waele (harp)

Wo. 30 mrt.: ThomasTheologie

12.30 uur
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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