
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

  
 

 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
 

zondag 17 april 2022 

 
 

Pasen 
 
 

Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer 
Cantor-organist: Harmen Trimp 
m.m.v. de ThomasCantorij en  

Hidde van Griethuijsen, trompet 
Ouderling van dienst: Roeleke Vunderink 

Diaken van dienst: Corine Waaning 

Beeld & Geluid: Femke van Beusekom 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE 
Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Koster: Roelf Koning 

Tel. 020 - 673 81 71  www.dethomas.nl  e-mail: bureau@dethomas.nl 

 

http://www.dethomas.nl/
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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 
Orgelspel: Voor de dienst worden diverse bekende Paasliederen  
 gespeeld 

 
Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 2 (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 139: 4 en 6 (Gemeente) 

  
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 139: 14 (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) 

 
Gemeente zingt: Gezang 632 

 
Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Eerste Schriftlezing: Jesaja 55: 1 - 11 (Naardense Bijbel) 
 

1 O al wie dorst lijdt,- gaat tot het water 
 en gij die geen geld hebt: 
 gaat, koopt koren en eet!- 

 gaat, koopt koren 
 niet voor geld, 
     en wijn en melk voor geen prijs!- 

2 waarom weegt ge zilver af 
     voor wat geen brood is, 
 doet ge moeite 

     voor wat niet kan verzadigen?- 
 hoort, hoort naar mij en eet wat goed is, 
 dan zal uw ziel zich verlustigen aan het vette; 
3 neigt uw oor en gaat tot mij, 

 hoort, opdat uw ziel herleeft!- 
 ik smeed met u een eeuwig verbond, 
 de betrouwbare bewijzen 

     van vriendschap aan David; 
4 zie, als getuige voor de natiën 
     heb ik hem gegeven,- 

 voorganger en gebieder van de natiën; 
5 zie, een volk dat je niet kent zul jij oproepen, 
 volkeren die jou niet kennen 

     zullen naar jou toesnellen,- 
 ter wille van de Ene, je God, 
 van Israëls Heilige, 
     want hij wil jou luister verlenen! 

6 Zoekt de Ene terwijl hij zich laat vinden,- 
 roept de Ene aan terwijl hij nabij is! 
7 De boosdoener verlate zijn weg, 

 de man van onheil zijn gedachten; 
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 hij kere terug naar de Ene 
     en die zal zich over hem ontfermen, 

 naar onze God 
     want die vergeeft veelvuldig. 
8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten 

 en uw wegen niet mijn wegen!- 
 tijding van de Ene. 
9 Want zoals de hemelen hoger zijn 

     dan de aarde,- 
 zó zijn mijn wegen hoger dan uw wegen 
 en mijn gedachten dan uw gedachten! 
10 Ja, 

 zoals neerdaalt de regen en de sneeuw 
     uit de hemel, 
 en daarheen niet terugkeert 

 dan nadat hij de aarde heeft gelaafd, 
 haar heeft doen baren en laten uitspruiten,- 
 en zaad heeft gegeven aan de zaaier 

 en brood aan de eter,- 
11 zó zal mijn woord zijn 
 dat wegtrekt uit mijn mond: 

 het keert niet ledig tot mij terug,- 
 dan nadat het gedaan heeft wat mij behaagt 
 en heeft doen lukken 
     waarvoor ik het uitzond. 

  
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 96a 
(ThomasCantorij: coupletten, Gemeente: refrein) 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 20: 1 - 18 (Naardense Bijbel) 
 

1 Maar op de eerste van de sabbatsweek 
 komt Maria Magdalena 
 vroeg, als het nog donker is, 

 aan bij de gedenkplaats 
 en wordt gewaar 
 dat de steen van de gedenkplaats is gehaald. 

2 Ze rent dan weg en 
 komt aan bij Simon Petrus 
 en bij de andere leerling,- 

 die welke Jezus (het meest) heeft liefgehad, 
 en zegt tot hen: ze hebben 
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 de heer uit de gedenkplaats gehaald 
 en we weten niet 

 waar ze hem hebben gelegd! 
3 Dan komt Petrus mee naar buiten, 
 en de andere leerling ook, 

 en zo zijn ze aangekomen bij de gedenkplaats.  
4 Maar de twee zijn tegelijk erheen gerend, 
 en de andere leerling rent sneller 

 dan Petrus 
 en komt als eerste aan bij de gedenkplaats; 
5 hij bukt erbij neer 
 en kijkt aan tegen 

 de lijkwindsels die er liggen; 
 hij komt echter niet binnen.  
6 Dan komt, volgend op hem, 

 ook Simon Petrus aan, 
 en die gaat de gedenkplaats binnen; 
 hij aanschouwt 

 de lijkwindsels die er liggen, 
7 en ook de zweetdoek 
 die op zijn hoofd geweest is,- 

 dat die niet bij de lijkwindsels ligt 
 nee, apart, opgerold op één plek. 
8 Dan dus komt ook de andere leerling binnen,- 
 die als eerste bij de gedenkplaats is gekomen; 

 hij ziet en gaat geloven.  
9 Want ze hebben nog niet geweten van 
 het Schriftwoord 

 dat hij uit de doden moest opstaan.  
10 Dan gaan de leerlingen weg, 
 weer naar hén toe. 

11 Maar Maria is blijven staan bij de gedenkplaats, 
 erbuiten,- weeklagend; 
 na haar weeklacht dan 

 bukt zij naar de gedenkplaats 
12 en aanschouwt 
 hoe daar twee engelen zitten 
 in witte (gewaden), 

 één bij het hoofdeind en 
 één bij de voeten, daar waar 
 het lichaam van Jezus heeft gelegen.  
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13 Zij zeggen tot haar: 
 vrouwe, wat weeklaag je? 

 Zij zegt tot hen: 
 omdat ze mijn heer hebben weggehaald, 
 en ik weet niet waar ze hem hebben gelegd! 

14 Dat zeggend keert zij om, naar achter 
 en aanschouwt Jezus die daar staat,- 
 en ze heeft niet geweten dat het Jezus was. 

15 Hij zegt tot haar: 
 vrouwe, wat weeklaag je,- 
 wie zoek je? 
 Zíj denkt dat hij de hovenier is 

 en zegt tot hem: 
 heer, als ú hem hebt weggetild, 
 zeg me waar u hem hebt neergelegd; 

 en ík zal hem ophalen! 
16 Jezus zegt tot haar: Maria! 
 Zíj keert om en 

 zegt tot hem in het Hebreeuws: rabbóeni!- 
 dat wil zeggen: leermeester! 
17 Jezus zegt tot haar: 

 houd mij niet vast!, 
 want ik ben nog niet 
 opgeklommen naar de Vader; 
 maar ga voort naar mijn broeders 

 en zeg tot hen: 
 ik klim op naar mijn Vader,- ook úw Vader, 
 en naar mijn God,- ook úw God!  

18 Als zij, Maria Magdalena, aankomt, 
 verkondigt ze aan de leerlingen 
 ‘ik heb de Heer gezien’, en dat hij 

 deze dingen tot haar heeft gezegd. 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 620 

(ThomasCantorij: coupletten 1 t/m 10, Gemeente: coupletten 11 
en 12) 
 

Verkondiging 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 929 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              

 
Mededelingen 
 

Orgel en trompet 
 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: KIA 

Werelddiaconaat/Kansen voor jongeren in Libanon en Paascollecte 
voor de kerk. 
 

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 368f       
 
Stil gebed    Gebed des Heren   

 
Slotlied (staande): Gezang 634 (Gemeente) 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgel en trompet 
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Hidde van Griethuijsen 
Hidde van Griethuijsen (17 jaar) speelt ruim tien jaar trompet en 
combineert momenteel zijn VWO-opleiding met de vooropleiding 
aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar hij trompet 

studeert bij Erwin ter Bogt. 
 
 

 
 
 

 
Aktie Vrijheidsbrief april 2022 

 

Deze maand schrijven wij voor de Iraans-Duitse 
politieke dissident Jamshid Sharmahd die door de 
Iraanse autoriteiten wordt beschuldigd van 
betrokkenheid bij een aanslag. Sharmahd ontkent dit. 

Hij kan de doodstraf krijgen. Sharmahd zit sinds juli 
2020 vast zonder toegang tot een advocaat en de 

medische zorg die hij nodig heeft voor zijn diabetes, Parkinson en 

hartproblemen. 
In de te schrijven brief roepen we de Iraanse autoriteiten op 
Jamshid Sharmahd vrij te laten. De brief inclusief postzegel is na 

de dienst voor € 2,00 te koop. Natuurlijk kunt u ook nog mee doen 
met de mailacties via https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. 
De mailacties herkent u aan “stuur een mail! @”. 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

24 apr. :    Ds. A. van Ligten/Sneek 
 

  1 mei :    Ds. E.J. de Wijer      
 

  8 mei :    Ds. E.J. de Wijer 
 

15 mei :    Ds. E.J. de Wijer 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 
 

Agenda 
 

 

Wo. 20 april:  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. 


