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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                Sonate II c-moll - BWV 526 

 

                                      Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:  

            psalm 25b:  
 
ThomasCantorij: refrein 

Gemeente: refrein 
ThomasCantorij: voorzang 1 
Gemeente: allen 
                    

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 25b: ThomasCantorij: voorzang 2, Gemeente: allen 
  

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 25b: ThomasCantorij: voorzang 3, Gemeente: allen 
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                                                                Gemeente gaat zitten 
                                  De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      

 
Gebed om ontferming, beantwoord met:  
 

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  

 
Thomascantorij zingt samen met de Gemeente: 
'Forty days and forty nights' – ThomasCantorij 1, 2, 3 en 4 - 

Gemeente: 5 
 
1. Forty days and forty nights 

 you were fasting in the wild; 
 forty days and forty nights 
 tempted and yet undefiled. 
 

2.  Burning heat throughout the day, 
 bitter cold when light had fled; 
 prowling beasts around your way, 

 stones your pillow, earth your bed. 
 
3.  Shall not we your trials share, 

 learn your discipline of will; 
 and with you by fast and prayer 
 wrestle with the powers of hell? 

 
4.  So if Satan, pressing hard, 
 soul and body would destroy: 
 Christ who conquered, be our guard; 

 give to us the victor's joy. 
 
5.  Saviour, may we hear your voice 

 keep us constant at your side; 
 and with you we shall rejoice 
 at the eternal Eastertide. 
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Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 17: 1 – 7 (Naardense Bijbel) 
 
1 Ze breken op, heel de samenkomst van 

 de zonen Israëls, 
 uit de woestijn van Sien, 
 om telkens opnieuw op te breken 

     op last van de Ene; 
 ze legeren zich in Refidiem,- 
 maar daar is géén water te drinken 

     voor de gemeente! 
2 Dan bekvecht de gemeente met Mozes, 
 en zeggen ze: 
 geven jullie ons water, 

     dan kunnen we drinken! 
 Mozes zegt tot hen: 
 wat bekvechten jullie met míj?- 

 wat beproeven jullie de Ene! 
3 Maar de gemeente smácht daar naar water; 
 dus mort de gemeente tegen Mozes,- 

 en zegt: 
 waarom eigenlijk heb je ons 
     laten opklimmen uit Egypte!- 

 om mij, m’n zonen en m’n vee 
     te laten doodgaan van dorst? 
4 Mozes schreeuwt het uit tot de Ene en zegt: 
 wat moet ik doen aan deze gemeente!- 

 nog even en ze hebben me gestenigd! 
5 Dan zegt de Ene tot Mozes: 
 steek over 

     voor het aanschijn van de gemeente 
 en neem enkele oudsten van Israël 
     met je mee; 

 ook je staf, 
     waarmee je de Stroom hebt geslagen, 
 neem die in je hand en gá!- 
6 zie, ik zal voor jouw aanschijn staan, 

     daar op de rots, 
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 bij Horeb; 
 slaan zul je op de rots; 

 wateren zullen er uitstromen 
     en drinken zal de gemeente! 
 Zo doet hij, Mozes, 

 voor de ogen van Israëls oudsten. 
7 Hij roept voor het oord als naam uit: 
 Masa en Meriva, beproeving en bekvechterij!, 

 om het bekvechten van de zonen Israëls 
 en om hun beproeving van de Ene, 
     als ze zeggen: 
 is de Ene in ons midden, 

     of niet? 
 
Gemeente zingt: Gezang 806 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 26 (Naardense Bijbel) 
 

5 Dus komt hij aan bij een stad van Samaria 
 die Sichar heet,- naast het gebied 

 dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven. 
6 Daar is de bron van Jakob geweest; 
 welnu, vermoeid van het lopen, 
 zo is Jezus bij de bron gaan zitten; 

 het is ongeveer het zesde uur geweest. 
7 Er komt een vrouw, uit Samaria, 
 om water te scheppen; 

 Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!- 
8 want zijn leerlingen zijn weggegaan, 
 de stad in, om etenswaren te kopen. 

9 Dan zegt de vrouw, 
 die Samaritaanse, tot hem: 
 hoe kunt u, die een Judeeër bent, 
 van mij te drinken vragen!- 

 een vrouw, 
 een Samaritaanse! 
 Judeeërs gebruiken immers niets samen 

 met Samaritanen! 
10 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 
 als u wist van de gave van God 

 en wie het is die tot u zegt 
 ‘geef mij te drinken!’, 
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 dan zou ú het hém vragen 
 en zou hij het u gegeven hebben: 

 levend water! 
11 Zij zegt tot hem: 
 heer, een schepbak hebt u niet 

 en de put is diep,- 
 waar hebt u het dan vandaan, 
 het levende water?- 

12 ú bent toch niet groter dan 
 onze vader Jakob, 
 die ons de put gegeven heeft 
 en er zelf uit heeft gedronken, 

 en zijn zonen en zijn fokvee óók?! 
13 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 
 al wie drinkt van dit water 

 zal wéér dorst krijgen; 
14 maar wie zal drinken van het water 
 dat ik hem zal geven 

 krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid,- 
 nee, het water dat ik hem zal geven 
 zal in hem worden 

 een bron van water dat opwelt 
 tot eeuwig leven! 
15 De vrouw zegt tot hem: 
 heer, geef mij dat water,- 

 dat ik geen dorst meer krijg 
 en niet hierheen hoef te komen 
 om te scheppen! 

16 Hij zegt tot haar: 
 ga, roep uw man en kom hierheen! 
17 De vrouw antwoordt en zegt: 

 ik heb geen man! 
 Jezus zegt tot haar: 
 dat zegt u fraai, ‘ik heb geen man’, 

18 want u hebt vijf mannen gehad, 
 en die u nu hebt is uw man niet; 
 het is waar wat u hebt gezegd! 
19 De vrouw zegt tot hem: 

 heer, ik aanschouw 
 dat u een profeet bent, u!- 
20 onze vaderen hebben aanbeden 
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 op deze berg, 
 en júllie zeggen dat te Jeruzalem 

 de plaats is waar men moet aanbidden! 
21 Jezus zegt tot haar: 
 geloof mij, vrouw, 

 het uur komt dat jullie 
 noch op deze berg noch in Jeruzalem 
 de Vader zullen aanbidden; 

22 júllie aanbidden zonder te weten wat, 
 wíj weten wat wij aanbidden; 
 de redding is immers uit 
 de Judeeërs; 

23 nee, het uur komt en is er nu 
 dat de waarachtige aanbidders 
 de Vader zullen aanbidden 

 in geestkracht en waarachtigheid, 
 want naar hen die hem zó aanbidden 
 is de Vader op zoek; 

24 God is geestkracht, 
 en wie hem aanbidden 
 moeten aanbidden 

 in geestkracht en waarachtigheid! 
25 De vrouw zegt tot hem: 
 ik weet dat (de) Messias komt, 
 hij die Gezalfde heet; 

 wanneer die zal komen 
 zal hij ons dat alles aankondigen! 
26 Jezus zegt tot haar: 

 ík ben het,- 
 die tot u spreekt! 

 
Gemeente zingt: Gezang 339b 

 
Verkondiging 
 

Gemeente zingt: Gezang 605 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 
Mededelingen 
 
Orgelspel: Improvisatie 
 

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor: 
 

- KiA Binnenlands Diaconaat - Omzien naar gevangenen en  

Kerkvernieuwing in de wijk 
- ‘Het Wereldhuis’ (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst  

en op de website) 
 

 

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.  
 

 
 
 

 
 
 

 
Wanneer uw gift bestemd is voor ‘Het Wereldhuis’, dit graag 
vermelden. 
 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 
Gezang 368d      
 

Stil gebed    Gebed des Heren   
 
Slotlied (staande): Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: 

Gezang 818 (ThomasCantorij: 1 - Gemeente: 2) 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 
 
 
 

             
 

 
 
 
 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

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

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 
 

  6 apr. : Ds. E.J. de Wijer             Witte Donderdag     19.30 uur 
 

  7 apr. : Ds. E.J. de Wijer             Goede Vrijdag        19.30 uur      
 

  8 apr. : Ds. E.J. de Wijer             Stille Zaterdag       22.00 uur 
 

  9 apr. : Ds. E.J. de Wijer             Pasen  
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

05-02-2023 Collecteopbrengst                                       € 517,00 

12-02-2023 Collecteopbrengst                                       € 444,75 
12-02-2023 Het Wereldhuis                                           € 557,75 
19-02-2023 Collecteopbrengst                                       € 271,60 
19-02-2023 Giro 555 - slachtoffers aardbeving Turkije     € 322,00 

                  en Syrië                                                                              
26-02-2023 Collecteopbrengst                                       € 506,00 
feb.     2023 Offerblok                                                    €    26,50 
 

 
 

Agenda 
                       

Di.   14 mrt. : ThomasLunchconcert        12.30 uur 
                     Bailmer duo 
       Pedro Correia da Silva, saxofoon 

                     Luís Abreu de Lima, piano 
 

                     ThomasTroostcafé                   13.00 - 15.00 uur 
 

Wo. 15 mrt. : Geen ThomasTheologie                                
 

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. 


