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Cantor-organist: Harmen Trimp
Ouderling van dienst: Fokko Faber
Beeld & Geluid: Femke van Beusekom
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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1897) ‘Herzlich tut mich verlangen’
(uit: 11 Choral preludes, opus 122)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 43: 1 en 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 43: 3 en 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 43: 5
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming
Gemeente zingt: Gezang 301f
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Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Spreuken 1: 20 - 33 (Naardense Bijbel)
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De wijsheid jammert op de straten,op de pleinen
laat zij haar stem horen.
Aan de kop van rumoerige plekken roept zij,
in de ingangen van de poorten der stad
zegt zij haar aanzeggingen:
tot wanneer, simpele zielen,
hebt ge simpelheid lief,zullen spotters
spotternij voor zich begeren,zullen domkoppen
kennis blijven haten?keert ge
na mijn bestraffing om,
zie, dan giet ik mijn geest over u uit,en maak ik u mijn woorden bekend;
omdat ik riep en gij hebt geweigerd,ik mijn hand heb uitgestrekt
en niemand het merkte,
gij al mijn raadgevingen hebt losgelaten,en met mijn bestraffing niets hebt gewild,
zal ík op mijn beurt lachen om uw verderf,zal ik schertsen
wanneer uw verschrikking komt,
wanneer uw verschrikking
als een stormramp komt
en uw verderf als een windhoos genaakt,wanneer over u komt
benauwing en verdrukking;
dan zullen ze mij aanroepen,
maar ik antwoord niet,ze zullen mij zoeken
maar mij niet vinden,daarom dat zij kennis hebben gehaat,en ontzag voor de Ene
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niet hebben verkozen,met mijn raad niets hebben gewild,elke bestraffing door mij
hebben verworpen;
zij zullen eten van de vrucht van hun weg,met hun eigen raadslagen
zich moeten verzadigen;
want de afkerigheid van simpele zielen
zal henzelf ombrengen,de tevredenheid van domkoppen
laat hen teloorgaan;
wie hoort naar mij zal veilig wonen,niet bezorgd zijn
tegenover de verschrikking van kwaad!

Gemeente zingt: Gezang 846: 1, 2 en 6
Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 18 - 27 (Naardense Bijbel)
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Als de wereld u haat,erkent dat hij, eerder dan u,
mij heeft gehaat;
als u van de wereld was,
zou de wereld dit eigene
wel vriendelijk bejegenen;
maar omdat u niet van deze wereld bent
-nee: ík heb u uit de wereld uitgekozendaarom háát hij u, de wereld.
Weest indachtig het woord
dat ík u gezegd heb:
nooit is een dienaar groter dan zijn heer!als ze mij vervolgen
zullen ze ook u vervolgen;
als ze mijn woord bewaren
zullen ze ook dat van u bewaren.
Echt, dat alles zullen ze u aandoen
vanwege mijn naam,
omdat ze geen weet hebben
van wie mij gestuurd heeft.
Als ik niet gekomen was
en niet tot hen had gesproken,
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zouden ze geen zonde hebben;
maar nu hebben ze geen verontschuldiging
voor hun zonde.
Wie mij haat, haat ook mijn Vader;
als ik niet bij hen de werken had gedaan
die niemand anders heeft gedaan
zouden ze geen zonde hebben;
maar nu hebben zij
én mij én mijn Vader
gezien én gehaat!nee, het is opdat vervuld wordt
het woord, geschreven in hun Wet,
dat ze ‘mij haten zonder oorzaak’.
Wanneer de troosttoeroeper komt
die ík u van bij de Vader sturen zal,
de geestesadem van de waarachtigheid
die van bij de Vader uittrekt,
zal die van mij getuigen;
maar ook gíj zult getuigen,
omdat ge van begin af
met mij zijt geweest!

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 561

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johannes Brahms (1833-1897) ‘Herzliebster Jesu was hast du verbrochen’
(uit: 11 Choral preludes, opus 122)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor KIA
Werelddiaconaat – kinderen en ouderen in Moldavië en Pastoraat
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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.

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

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 841
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Praeludium a moll - BWV 543
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:
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apr.
apr.
apr.
apr.
apr.
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24 apr. :
1 mei :

Ds.
Ds.
Ds.
Ds.
Ds.

(aanvang 10.30 uur)

E. J. de Wijer
E.J. de Wijer
E.J. de Wijer
E.J. de Wijer
E.J. de Wijer

Palmzondag
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Stille Zaterdag
Pasen

19.30 uur
19.30 uur
22.00 uur

Ds. A. van Ligten/Sneek
Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
06-03-2022 Collecteopbrengst
06-03-2022 Oekraïne
13-03-2022 Collecteopbrengst
13-03-2022 Stichting Partners Pays-Dogon
20-03-2022 Collecteopbrengst
27-03-2022 Collecteopbrengst
maart 2022 Offerblok
Agenda
Wo. 6 april: ThomasTheologie

€ 371,50
€ 667,70
€ 383,60
€ 398,10
€ 418,00
€ 281,25
€
8,00
14.00 uur

Do. 7 april: ThomasBoek – live in De Thomas
19.30 uur
Besproken zal worden het boek:
‘Aleksandra’ van Lisa Weeda (2021)
Zie voor meer informatie: 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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