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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750)
- Fantasia super: ‘Christ lag in Todesbanden’ - BWV 695
- ‘Christ lag in Todesbanden’ - BWV 625
(uit: Das Orgelbüchlein)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 33: 1
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 33: 2
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 33: 8
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
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Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente met:
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
Gemeente zingt: Gezang 648

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Jesaja 61: 1 - 3 (Naardense Bijbel)
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De geest van mijn Heer,
de Ene, is over mij,
want de Heer heeft mij gezalfd
om goede boodschap te brengen
aan verdrukten,
hij heeft mij gezonden om te verbinden
verbrokenen van hart,
om uit te roepen tot gekerkerden: vrijlating!,
tot opgeslotenen: ontgrendeling!om uit te roepen een jaar van welbehagen
voor de Ene,
een dag van wrake voor onze God;
om alle rouwenden te troosten,om voor de rouwenden van Sion
uit te stallen,
om hun te geven: een hoofdtooi
in plaats van as,
verrukkelijke olie in plaats van rouw,
een mantel van lofzang
in plaats van een kwijnende geest;
roepen zal men tot hen:
godseiken der gerechtigheid,
planting van de Ene, bestemd voor luister!

Gemeente zingt: Gezang 176: 1, 2 en 3
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Tweede Schriftlezing: Johannes 21: 1 - 14 (Naardense Bijbel)
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Na deze dingen
toont Jezus zich zelf weer aan de leerlingen,
in een verschijning aan de zee van Tiberias;
maar zijn verschijnen is zó:
bijeen zijn geweest: Simon Petrus,
Tomas die Tweeling genoemd wordt,
Natanaël van Kana in Galilea,
die van Zebedeüs, en nog
twee anderen uit de kring van zijn leerlingen.
Simon Petrus zegt tot hen:
ik ga weg, vissen!
Zij zeggen tot hem:
ook wíj komen met jou mee!
Ze trekken uit;
ze stappen de boot in,
en in díe nacht
vangen ze niets!
Maar als het ten slotte morgen wordt
komt Jezus op de oever staan;
de leerlingen hebben evenwel niet geweten
dat het Jezus was.
Dan zegt Jezus tot hen: jongens,
hebt ge niet iets voor bij het eten?
Ze antwoorden hem: nee…
Maar hij zegt tot hen:
werpt het net uit
in de delen rechts van de boot
en ge zult vinden!
Dan werpen ze het uit
en zijn niet meer sterk genoeg geweest
om het net op te trekken,vanwege de veelheid van de vissen!
Dan zegt de leerling
díe, welke Jezus (het meest) heeft liefgehad
tot Petrus:
het is de Heer!
Dan schort Simon Petrus,
als hij hoort ‘het is de Heer’,
zijn overkleed op
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-want hij is (verder) naakt geweesten werpt zich in de zee.
Maar de andere leerlingen komen
met het bootje,
want ze zijn niet ver van het land geweest,
nee, zo’n tweehonderd ellen er vanaf;
zij slepen het net met de vissen mee.
Zodra ze dan van (het water) af
op het land aan lopen,
kijken ze aan tegen een houtskoolvuur
dat (daar) is aangelegd,
en een visje daarop gelegd, en brood.
Jezus zegt tot hen:
brengt wat van de visjes hier
die ge nu hebt gevangen!
Simon Petrus loopt (het water) in
en trekt het net op het land aan;
het is vol met grote vissen:
honderddrieënvijftig.
En hoewel het er zoveel zijn
scheurt het net niet.
Jezus zegt tot hen:
hierheen, houdt het morgenmaal!
Maar niemand van de leerlingen
heeft het gewaagd
om hem de vraag te stellen:
u, wie bent u?ze weten: het is de Heer!
Jezus komt,
neemt het brood
en geeft het aan hen;
zo ook het visje.
Hiermee verschijnt Jezus
reeds ten derden male
aan de leerlingen,
opgewekt uit de doden.

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
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Gemeente zingt: Gezang 643: 1, 3, 4 en 5

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ’ - BWV 649
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Stichting Present
Amsterdam en Eredienst.
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 642: 1, 2, 3, 7 en 8
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: John Rutter (geb. 1945) - Toccata in seven (2019)
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

8 mei : Ds. E.J. de Wijer
15 mei : Ds. E.J. de Wijer

Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Cantate ‘Vergnügte Ruh, beliebte
Seelenlust’ - BWV 170
door het Giardino Musicale

22 mei : Drs. A. van Heusden
26 mei : Ds. E.J. de Wijer

Hemelvaartsdag - Getijdedienst
aanvang: 09.00 uur

29 mei : Ds. E.J. de Wijer

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
03-04-2022
10-04-2022
10-04-2022
14-04-2022
15-04-2022
17-04-2022
24-04-2022
april 2022

Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Stichting Partners Pays-Dogon
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Offerblok

€
€
€
€
€
€
€
€

416,15
174,50
232,85
140,35
232,30
835,72
240,10
23,00

Agenda
Wo. 4 mei: ThomasTheologie

14.00 uur

ThomasTroostcafé

15.00 – 18.00 uur

Rosa & Hannah – herdenken met
grote denkers
Do. 5 mei: ‘Maar wat er ook gebeurt, er klinkt
muziek’ door Olga Zuiderhoek

21.00 uur
20.30 uur

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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