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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Georg Philipp Telemann (1681-1767) –  
                Twee koraalvoorspelen: 
                - ‘O wir arme Sünder’ 

                - ‘O Lamm Gottes unschuldig’ 
 

                                      Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 25: 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 25: 2 
  

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 25: 3 

 
                                                                Gemeente gaat zitten 
                                  De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      
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Gebed om ontferming, beantwoord met:  
 

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: Exodus 24: 12 – 18 (Naardense Bijbel) 
 
12 De Ene zegt tot Mozes: 

 klim op tot mij, de berg op, en wees daar; 
 dan geef ik je de platen van steen, 
 het onderricht en het gebod 
 dat ik heb opgeschreven 

     om hen te onderrichten! 
13 Mozes staat op, 
 en ook Jozua, zijn helper, 

 en Mozes klimt op naar de berg van God. 
14 Tot de oudsten heeft hij gezegd: 
     zetelt u voor ons hier 

 totdat wij tot u terugkeren; 
 ziehier, Aäron en Choer zijn bij u; 
 wie overmeesterd wordt door zaken 

     kan nadertreden tot hen! 
15 Mozes klimt op naar de berg; 
 de wolk overdekt de berg. 
16 Nu woont de glorie van de Ene 

     op de berg Sinaï 
 en overdekt de wolk hem, 
     zes dagen lang; 

 op de zevende dag roept hij 
     Mozes toe vanuit de wolk. 
17 Te zien is geweest de glorie van de Ene 

 als een verterend vuur 
     op de top van de berg,- 
 voor de ogen van de zonen Israëls. 
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18 Mozes komt in de wolk 
     en klimt de berg op; 

 Mozes is op de berg 
 veertigmaal een dag 
 en veertigmaal een nacht. 

 
Gemeente zingt: Gezang 850 
 

Tweede Schriftlezing: I Tessalonicenzen 4: 1 – 7 (Naardense 
Bijbel) 
 

1 Voor het overige dan, 
 broeders-en-zusters, 
 vragen wij en roepen wij u op, 

 in eenheid met de Heer Jezus, 
 dat gij, zoals ge van ons 
 hebt aangenomen hoe ge moet wandelen 

 en God behagen, zoals ge ook wandelt, 
 dat ge dat des te overvloediger doet. 
2 Want ge weet welke afkondigingen 

 wij u 
 op gezag van de Heer Jezus 
 hebben gegeven. 
3 Want dit is de wil van God: 

 uw heiliging, door u te onthouden 
 van de ontucht, 
4 dat een ieder van u 

 zijn eigen ding weet te bezitten 
 in heiliging en eerbaarheid, 
5 niet in een hartstocht van verlangen 

 zoals ook ‘de heidenen die 
 van God niet weten’, 
6 en door zich niet te buiten te gaan 
 en in het zakendoen zijn broeder 

 te benadelen, 
 omdat de Heer een wreker 
 voor die allen is, 

 zoals wij u eerder ook 
 hebben gezegd en betuigd. 
7 Want God heeft ons niet 

 geroepen voor onreinheid 
 maar in heiliging. 
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Gemeente zingt: Gezang 339b 

Verkondiging 

 

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767) – 
Cantate: ‘Der Reichtum macht allein beglueckt’ –  

             TVWV 1:313 

 

Uitvoering: Ensemble ‘Giardino Musicale’  
Eva Harmuthova, hobo 

Elske Tinbergen, cello 

Harmen Trimp, orgel 

 
Solist: 

William Knight, tenor 
 
1. Arie 
Der Reichtum macht allein beglueckt, 
den Redlichkeit er wirbt und Gottes Segen schickt. 

Was sind die teuersten Metallen, 
die dir durch Unrecht zugefallen? 
Nur Lasten, welche, bloss zum Schaden, 

der Geiz in dir der Torheit aufgeladen, 
bis deren Schwere dich erdrueckt. 
 

2. Rezitativ 
Wie sucht ein Wuch’rer nicht die ihm verbot’nen Fruechte 
und zwar zu seinem Fall und schrecklichem Gerichte! 

Er siehet scheel, dass Gott su guetig ist und andern das verlieh’n, 
was er nur sich gegoennet. 
Darum, sein eitles Geld zu aeufen, 
scheut seine Faust sich nicht zu weit zu greifen; 

der Naechste, wer er sei, wird uebervorteilt und betrogen. 
Will die Gewalt ihm nicht gelingen, so schleicht er voller List, so 
lange, 

bis er doch, dem Vogler gleich, um ihn die Garne zugezogen. 
Kaum kann sich Satan so bemuehn, 
der Menschen Seelen zu verschlingen, 

als er, ihr Gut, an sich zu bringen. 
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Doch was verlierst du nicht dabei? 
Ach, armer Reicher, deine Seele, dein bestes Teil, 

den groessten Segen, 
der nicht fuer aller Welt gehaeufte Schaetze feil, 
verlassest du des Mammons wegen. 

Denn trifft die Rache dich gleich hier nicht in der Zeit, 
so koemmt die doch, mit desto schaerfern Streichen, 
im Marterpful der bangen Ewigkeit! 

Sieh einem Schwelger an, je mehrer saeuft und frisst, 
je mehr wird seine Schwelgerei 
der kuenft’gen Krankheit Nahrung reichen: 
so gehts dem Wuch’rer auch, je mehr er Unrecht tut, 

je mehr ist Zunder da zur kuenft’gen Hoellen glut. 
  
3. Arie 

Hoere, wie der Abgrund bruellet, 
schaue, was die Kluft erfuellet, 
die dir ew’ge Qualen draeut! 

Nicht nur Hochmut kann dich faellen, 
nicht nur Wollust stuerzt zur Hoellen, 
Geiz und Ungerechtigkeit 

ist ein gleicher Lohn bereit. 

 

 

DIENST VAN DE DANKBARHEID 
 
Mededelingen 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Erbarm dich mein o Herre Gott’ - BWV 721 

 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en 
Pastoraat. 
 

 

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. 
 
 

 



 7 

Of u kunt geven via Givt.  
 

 
 
 

 
 
 

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

 
Slotlied (staande): Gezang 663 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) – 

                Fuga c-moll - BWV 537 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)           
  

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      
   

  2 apr. : Ds. E.J. de Wijer             Palmzondag            
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                       

Wo.   8 mrt. : ThomasTheologie                                 14.00 uur 
 

                     Internationale Vrouwendag 2023       20.00 uur 
                     WOMEN: PREACH! Een viering in  
                     De Thomas door vrouwelijke stemmen  

                     van leiders en strijders 
Zie voor meer informatie: www.dethomas.nl 
 

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

http://www.dethomas.nl/

