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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684 – 1748) -   
                Koraalpartita over ‘Jesu, meine Freude’ 

 

                                      Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Psalm 14: 1 en 2 

                   
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 14: 3 en 4 

  
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 14: 5 
 
                                                                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: Hosea 1: 2 - 9 
 

2  Begin van het woord van de LEVENDE tot Hosea. 
 Zo sprak de LEVENDE tot Hosea: 
 Neem je een slet als vrouw en verwek bij die slet kinderen, 
 want het land is overspelig als een slet, weg van mij, de 

 LEVENDE. 
3  Hij ging en trouwde met Gomer, dochter van Diblaïm. 
 Zij werd zwanger en baarde een zoon. 

4  Toen sprak de LEVENDE tot hem: 
 Geef hem de naam Jizreël, God zaait, 
 want het duurt niet lang meer 

 dat ik ga optreden tegen het huis van Jehu 
 vanwege het bloedbad dat het aanrichtte bij Jizreël; 
 dan maak ik een einde aan het koningschap in het huis van  

 Israël. 
5  Op die dag zal gebeuren: 
 ik breek de boog van Israël in de vlakte van Jizreël. 
6 Zij werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. 

 Toen sprak hij tot hem: 
 Geef haar de naam Lo-Ruchama, Geen-Mededogen, 
 want niet langer heb ik mededogen met het huis van Israël, 

 maar toch zal ik het dragen, blijven dragen. 
7  Maar met het huis van Juda 
 zal ik mededogen hebben, 

 ik zal het bevrijden, 
 ik, de LEVENDE, hun God. 
 Ik bevrijd het niet met boog en zwaard, 

 met oorlog, paarden, ruiters. 
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8  Zij stopte met de borstvoeding van Lo-Ruchama, 
 werd zwanger en baarde een zoon. 

9  Toen sprak hij: 
 Geef hem de naam Lo-Ammi, Niet-Mijn-Mensen, 
 want jullie zijn mijn mensen niet meer 

 en ik zal er niet meer zijn voor jullie. 
 
Gemeente zingt: Gezang 942 
 

Tweede Schriftlezing: Hosea 11: 1 - 11 
 

1 Toen Israël jong was, hield ik van hem, 
 uit Egypte heb ik mijn kind geroepen. 
2  Maar hoe ze ook geroepen werden, 

 ze liepen meteen weer van me weg. 
 Aan baäls gingen ze offeren 
 en wierook branden voor godenbeelden. 
3 Toch heb ik Efraïm leren lopen en in mijn armen genomen, 

 maar hij wilde niet weten dat ik goed voor hem zorgde. 
4  Ik leidde hen met zachte hand, had een liefdesband met  
 hem. 

 Als wie een baby optilt en tegen de wang drukt, 
 zo was ik voor hem, ik gaf hem te eten. 
5 Terug naar Egypte moet hij, Assyrië, dat is nu zijn koning, 

 want ze weigeren hun leven om te keren. 
6 Als een wervelwind raast het zwaard door hun steden, 
 verdelgt al die kletskousen, 

 vanwege alles wat ze zich in hun hoofd hebben gehaald. 
7 Nog steeds blijven mijn mensen zich afkeren van mij. 
 En maar roepen, naar boven, naar Baäl, 
 maar die zal hen niet overeind helpen. 

8  Maar ik kan je toch niet in de steek laten, Efraïm, 
 ik kan je toch niet uitleveren, Israël! 
 Ik kan je toch niet prijsgeven als Adma, 

 je toch behandelen als Seboïm! 
 Het gaat me zo aan mijn hart, 
 mijn medeleven gaat in mij tekeer. 

9  Ik zal me niet laten leiden door mijn woede, 
 ik zal Efraïm niet opnieuw ten gronde richten, 
 God ben ik, niet een mens, 

 ik ben die heilig is in je midden, 
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 ik laat me niet gaan in mijn toorn. 
10  Zij zullen meegaan met de LEVENDE, 

 als een leeuw zal hij brullen. 
 Als hij zo brult, komen ze trillend terug uit het westen, 
11 komen ze trillend uit Egypte, als een vogel, 

 uit het land van Assyrië als een duif, 
 ik zal ze opnieuw huisvesten, 
 godsspraak van de LEVENDE. 

 
Gemeente zingt: Gezang 339b 

 
Verkondiging 
 

Gemeente zingt: Psalm 73: 1, 4 en 11 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 
Mededelingen 
 
Orgelspel: John Travers (1703 – 1758)  -  Voluntary in G 

 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Boerderij De 
Meent en Missionair werk - Ontdekken in de Kliederkerk. 
 

 

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 368d      
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Stil gebed    Gebed des Heren   
 

Slotlied (staande): Gezang 324 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 
 
 

 
             

 

 
 
 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) /  
Dietrich Buxtehude (1637 – 1707) – Preludium en fuga in C groot 

 
 
 

 
 
 
 

 
Aktie Vrijheidsbrief maart 2023 
 

Deze maand schrijven wij voor de 78-jarige Amerikaanse 
activist Leonard Peltier die al meer dan 46 jaar achter 
tralies zit. Hij is lid van de American Indian Movement 

(AIM), een organisatie die opkomt voor de rechten van 
de oorspronkelijke bewoners van Amerika. In 1975 
werden tijdens een confrontatie met AIM-leden twee FBI-

agenten gedood. Peltier kreeg hiervoor tweemaal levenslang, maar 

heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn. Peltier is ernstig ziek. In 
de te schrijven brief roepen we president Biden van de VS op om 
Leonard Peltier gratie te verlenen. De brief inclusief postzegel is na 

de dienst voor €2,- 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)           
  

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

  2 apr. : Ds. E.J. de Wijer            Palmzondag  
                                                  Bediening Heilige Doop 
 

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

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

                                                  m.m.v. Elma Dekker, sopraan      
 

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

  9 apr. : Ds. E.J. de Wijer            Pasen  
                                                  m.m.v. de PaasCantorij en  

                                                  Hidde van Griethuijsen, trompet                                       
 

16 apr. : Ds. W. Klouwen, Baarn 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 
 

Agenda 
                       

Wo. 22 mrt. : ThomasTheologie                                  14.00 uur                         
                           

ThomasBoek                                          20.00 uur 
                      Ds. Evert Jan de Wijer gaat in gesprek  

                     met schrijfster Vonne van der Meer. 
                     Meer informatie op: 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. 


