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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Wohl mir, dass ich Jesum habe ’ 

 

                                      Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3 

                    
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: Gezang 280: 4 en 5  

  
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: Gezang 280: 6 en 7 
 
                                                                Gemeente gaat zitten 

                                  De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      
 
Gebed om ontferming, beantwoord met:  
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Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  

 
  

 

 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jona 1: 1 - 16 
 
1  Het woord van JHWH geschiedde tot Jona  

  de zoon van Amittai: 
2      Sta op, 
        ga naar Nineve, die grote stad 
        en roep tegen haar! 

        Want opgestegen is hun kwaad voor mijn aangezicht. 
3   En Jona stond op 
    om te vluchten naar Tarsis 

    weg van voor het aangezicht van JHWH: 
     hij daalde af naar Jafo 
     vond een schip dat in Tarsis zou aankomen 

     gaf het vaarloon 
     en daalde er in af 
     om met hen te komen in Tarsis 

     weg van voor het aangezicht van JHWH. 
4   JHWH echter 
     gooide een grote wind naar de zee, 
     en er geschiedde een grote storm op zee 

     en het schip dacht te breken. 
5   Toen vreesden de zeelieden 
     en zij schreeuwden, ieder tot zijn god 

     en ze gooiden het stukgoed dat op het schip was, in de zee 
     om dit daarvan te verlichten. 
     Jona echter daalde af in het scheepsruim 

     legde zich neer 
     en viel in diepe slaap. 
6   De schipper naderde tot hem 

     en zei tot hem: 
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        Hoe kunt jij in diepe slaap zijn?! 
        Sta op, 

        roep tot je god 
        misschien wil die god zich om ons bekreunen 
        opdat wij niet verloren gaan! 

7   Ze zeiden, de een tot de ander: 
        Komt, laten we loten werpen 
        zodat wij weten door wie dit kwaad ons treft. 

     Ze wierpen loten 
     en het lot viel op Jona. 
8   Ze zeiden tegen hem: 
        Deel ons toch mee, 

        jij, om wie dit kwaad ons treft: 
        Wat is je taak, 
        vanwaar kom je, 

        wat is je land 
        en uit wat voor volk ben je? 
 

9   Hij zei tegen hen: 
        Hebreeër ben ik, 
        JHWH, de God van de hemel, vrees ik 

        die gemaakt heeft de zee en het droge. 
10 Toen vreesden de mannen met grote vrees 
     en zeiden tegen hem: 
       Wat heb je gedaan!? 

     Nu wisten de mannen:  
    weg van voor het aangezicht van JHWH 
    was hij op de vlucht, 

     dàt had hij hun meegedeeld. 
11  Ze zeiden tot hem: 
        Wat moeten wij met je doen 

        zodat de zee van ons aflaat? 
     Want de zee werd gaandeweg stormachtiger. 
12  Hij zei tegen hen: 

        Neem mij op en gooi mij in de zee 
       zodat de zee van jullie aflaat, 
        want ik weet: 
        door mij is deze grote storm over jullie. 

13  De mannen roeiden om hem terug te brengen op het droge 
     maar ze konden het niet 
     want de zee werd gaandeweg stormachtiger tegen hen. 
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14  Toen riepen ze tot JHWH 
     en zeiden: 

        Ach JHWH, 
        laat ons niet verloren gaan om het leven van deze man 
        en leg geen bloedschuld op ons. 

        Gij toch, JHWH, zoals het u behaagt, zo doet gij. 
15  Toen namen ze Jona op en gooiden hem in de zee 
     en de zee stond stil en woedde niet meer. 

16  Toen vreesden de mannen JHWH met grote vrees. 
     Zij offerden een slachtoffer voor JHWH 
     en deden geloften.   
 

Gemeente zingt: Gezang 605 
 
Tweede Schriftlezing: Jona 2: 1 – 11 

 
1   JHWH zette een grote vis in 
     om Jona op te slokken. 

     Jona was in het ingewand van de vis 
     drie dagen en drie nachten. 
2   Jona bad tot JHWH, zijn God, 

     uit het ingewand van de vis 
3   en zei: 
      Ik heb geroepen uit mijn benauwdheid tot JHWH 
      en hij heeft mij geantwoord 

      uit de schoot van het dodenrijk heb ik geschreeuwd 
      gij hebt mijn stem gehoord. 
4    Ge had mij in de diepte geworpen 

      in het hart van de zeeën 
      de stroom omgaf mij 
      al uw brekers en golven over mij heen. 

5    En ik, ik zei: 
      Verdreven ben ik, weg uit uw ogen 
      toch blijft mijn blik gericht op uw heilige tempel. 

6    Mij omvingen de wateren tot stikkens toe, 
      de oervloed omgaf mij 
      riet was gewonden om mijn hoofd. 
7  Naar de diepste gronden van de bergen 

  daalde ik af in de aarde; 
  haar grendels sloten zich voor eeuwig achter mij. 
  Maar uit het verderf trok u mijn leven omhoog,  
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  JHWH, mijn God! 
8  Mijn ziel in mij bezweek, maar ik was JHWH indachtig. 

  Mijn gebed kwam tot u in uw heilige tempel. 
9  Wie nietige afgoden vereren,  
  verlaten hem die hun goedertieren is.   

10  Maar ik, met dankzegging zal ik u offers brengen, 
  wat ik beloofd heb, zal ik nakomen. 
  De bevrijding is van JHWH. 

11  JHWH sprak tot de vis 
     en de vis spuwde Jona op het droge. 
   
Gemeente zingt: Gezang 339b 

Verkondiging 

BEDIENING HEILIGE DOOP AAN 
 
                           Rosa van der Hagen 
                                         en 

                   Julie Adriana Agatha Raijmans 
    
Gemeente zingt, terwijl de dopelingen worden binnengedragen, 

begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:  
 
Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’ 
 

Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy 
 
Presentatie  
 

Ouderling:    Hier in Gods huis zijn binnengebracht: 
                   Rosa van der Hagen, dochter van 
     Janneke Jonkman en Olivier van der Hagen 

     en 
                    Julie Adriana Agatha Raijmans, dochter van 
                   Kim en Jaap Raijmans. 

 
Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden in 
  de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?  
 

Ouders:         Ja, dat verlangen wij.  
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Voorganger: En met welke namen zullen zij gedoopt worden?  
                    

Ouders:         Rosa van der Hagen 
                   Julie Adriana Agatha Raijmans 
                   

Voorganger: Mogen hun namen geschreven staan in de palm van  
                       Gods hand.  
 

Doopgebed 
 
Doop en Handoplegging 
 

Ontsteken en aanbieden doopkaarsen 

 
Vraag aan de ouders:  
 

Voorganger: Willen jullie Rosa en Julie Adriana Agatha ontvangen 
                   als kinderen van God en je door hun aanwezigheid in  
    jullie huis  en leven laten sterken in het geloof? En    
                  willen jullie hen voorgaan op de weg die de Heer ons  

                  heeft gebaand?  
 
Ouders:         Ja, dat beloven wij. 

 
                                                                                Gemeente gaat staan 
Verwelkoming 

 
Vraag aan de gemeente: 
 

Voorganger: Wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden 
                        om hen in woord en daad te bewaren bij het                
                        hartsgeheim van de gemeente, hen opnemen in uw  
                        liefde om met hen te gaan de weg van het                   

                        Koninkrijk? 
 
Gemeente:   Ja, dat beloven wij. 

 
Gemeente zingt: ‘Heer, navigeer hen …’ (melodie: ‘o eeuw’ge  
                         vader, sterk in macht’) - tekst Cees ’t Hart -   

                         muziek J.B. Dykes 
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1.  De doop is nu ten einde Heer 
  Uw Zegen daalde op hen neer  

  Wij bidden U geef hun de kracht 
  Voor heel het leven dat nu wacht 
  Geen hun kompas en zee-kaart mee 

  Voor ‘t reizen op de levenszee. 
 
2.  En als zij varen in de mist 

  De toekomst hun niet duid’lijk is 
  Wij bidden U geef hun weer zicht 
  En navigeer hen met Uw Licht 
  Geef Julie en Rosa moed en hoop 

  Herinner hen aan deze doop 
 
3.  Wanneer wij straks weer verder gaan 

  Tot ‘t eind der levensoceaan 
  Sta Julie en Rosa bij op zee 
  En ga tot aan de haven mee 

  Wees steeds hun ijkpunt op de reis 
  Als een symbolisch doopbewijs. 
 

Wij brengen elkaar de vredegroet 
 

Gemeente gaat zitten 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 
Mededelingen 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Allemande (uit: Franse Suite nr. 2, c moll) - BWV 813 

 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Het 
Straatpastoraat en Eredienst – muziek in 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. 
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Of u kunt geven via Givt.  
 

 
 
 

 
 
 

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

 
Slotlied (staande): Gezang 919 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Allegro 

                (uit: Concert voor clavecimbel, strijkers en basso  
                continuo, bewerking Bernard Winsemius) - BWV 1054 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)           
  

  5 mrt. : Ds. E.J. de Wijer             Georg Philipp Telemann 
         (1681-1767) – Cantate: ‘Der   

                                                   Reichtum macht allein beglückt’    
                                                   door het Giardino Musicale 
 

12 mrt. : Ds. E.J. de Wijer             m.m.v. de ThomasCantorij                   
 

19 mrt. : Drs. B.J. van Gaart 
 

26 mrt. : Ds. E.J. de Wijer             m.m.v. de ThomasCantorij                   
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                       

Di.  28 feb.  : ThomasLunchconcert        12.30 uur 
         Harmen Trimp, orgel 
 

                     ThomasTroostcafé                   13.00 - 15.00 uur 
 

Wo.   1 mrt. : ThomasTheologie                                 14.00 uur 
 

Do.    2 mrt. : ThomasFilm: ‘After Life’ (1998)          19.30 uur 
                      regie: Hirokazu Koreeda 
                     Meer informatie op: www.dethomas.nl   
 

Contactgroep: mw. Jannie Verhage, tel. 020 - 422 73 36.  
 

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. 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. 


