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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) -  
                ‘Christe, du Lamm Gottes’ - BWV 619 
                ‘Hilf Gott, dass mir's gelinge’ - BWV 624 

                (uit: het Orgelbüchlein 1713/16) 
 

                                      Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 43: 1 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: Psalm 43: 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 43: 5 

 
                                                                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: Ezechiël 37: 1 - 14 (Naardense Bijbel) 
 
1 Als over mij de hand van de Ene 

 is gekomen, 
 leidt hij mij naar buiten, 
     door de geestesadem van de Ene, 

 en zet hij mij neer midden in de kloof; 
 die is vol beenderen. 
2 Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken, 

     rondom en nog eens rondom,- 
 zie, dan zijn het er zeer vele, 
     óp de oppervlakte van de kloof, 
 en zie, ze zijn zeer droog. 

3 Hij zegt tot mij: 
 mensenzoon, 
 kunnen deze beenderen leven? 

 En ik zeg: 
 mijn Heer, Ene, dat weet gíj! 
4 Hij zegt tot mij: 

 profeteer over deze beenderen,- 
 en zeg tot hen: 
 dorre beenderen, 

 hoort het spreken van de Ene!- 
5 zo heeft mijn Heer, de Ene, 
 tot deze beenderen gezegd: 
 zie, ik doe geestesadem in u komen 

     en ge zult leven!- 
6 ik zal pezen over u geven, 
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  vlees over u laten klimmen, 
 een huid over u trekken 

 en geestesadem in u geven, en ge zult leven!- 
 weten zult ge dat ik de Ene ben. 
7 Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden,- 

 en er geschiedt een geluid 
     zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving, 
 de beenderen naderen elkaar, 

 elk bot nadert het erbij passende bot. 
8 Als ik dat heb gezien, ziedaar: 
     pezen over hen, 
     vlees dat opklimt, 

 en een huid die hij over hen trekt 
     daaroverheen; 
 maar nog geen geestesadem in hen. 

9 Dan zegt hij tot mij: 
 profeteer tot de Geest,- 
 profeteer, mensenzoon, en zeg tot de Geest: 

     zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene: 
 kom vanuit vier geestesstreken, o Geest, 
 en blaas in deze vermoorden, 

     dat ze herleven! 
10 Als ik heb geprofeteerd 
     zoals hij mij heeft geboden 
 komt de Geest in hen, en zij herleven; 

 dan staan ze op hun voeten, 
 een zeer, zeer grote macht! 
11 Dan zegt hij tot mij: 

 mensenzoon, 
 deze beenderen, 
 heel het huisgezin van Israël zijn zij; 

 zie, zij zeggen: 
 onze botten zijn verdroogd 
     en onze hoop ging verloren, 

     het is met ons gedaan!- 
12 daarom, profeteer en zeg tot hen: 
 zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: 
 zie, ik ga uw graven openen 

 en zal u laten opklimmen uit uw graven, 
     gemeente van mij; 
 ik zal u laten komen 



 5 

     op Israëls –rode– grond; 
13 weten zult ge dat ik de Ene ben,- 

 als ik uw graven open 
 en u laat opklimmen uit uw graven, 
     gemeente van mij!- 

14 ik zal mijn geestesadem in u geven 
     en ge zult léven, 
 en ik zal u neerzetten op uw –rode– grond; 

 weten zult ge 
 dat ik, de Ene, heb gesproken en zal doen, 
     is de tijding van de Ene! 
 

Gemeente zingt: Gezang 610 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 11: 1- 4 en 11 – 44 (Naardense    
                                                                                   Bijbel) 
1 Maar er is iemand ziek geweest: 
 Lazarus, uit Betanië, 

 uit het dorp van Maria 
 en haar zuster Marta. 
2 Maar het is (de) Maria geweest 

 die de Heer heeft gebalsemd met mirre 
 en zijn voeten heeft afgeveegd 
 met haar haren 

 wier broer Lazarus ziek is geworden. 
3 Dan zenden de zusters bericht aan hem 
 en laten zeggen: 

 heer zie, hij wiens vriend gij zijt is ziek! 
4 Maar als Jezus dat hoort, zegt hij: 
 deze ziekte is niet ten dode 
 nee, voor de verheerlijking van God,- 

 opdat door haar de zoon van God 
 zal worden verheerlijkt! 
 

11 Dát zegt hij; 

 en daarna zegt hij tot hen: 
 Lazarus, onze vriend, is gaan rusten; 
 echter, ik trek erheen 
 om hem uit die slaap te halen! 

12 Dan zeggen zijn leerlingen tot hem: 
 heer, als hij is gaan rusten 
 zal hij worden gered! 
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13 Maar Jezus heeft gesproken over zijn dood, 
 maar zij denken dat hij spreekt 

 over de rust van de slaap! 
14 Dus dán zegt Jezus hun onomwonden: 
 Lazarus is gestorven,- 

15 en ik verheug mij om u,- 
 opdat ge gaat gelóven, 
 omdat ik daar niet ben geweest; 

 echter, laten we naar hem toe gaan! 
16 Dan zegt Tomas, 
 die Tweeling genoemd wordt, 
 tot de mede-leerlingen: 

 laten óók wij gaan, 
 opdat wij met hem sterven! 
17 Als Jezus dan aankomt vindt hij hem 

 reeds vier dagen toevende in de gedenkplaats. 
18 Maar Betanië is dicht bij Jeruzalem geweest, 
 op zo’n vijftien stadiën afstand; 

19 maar velen uit de Judeeërs 
 zijn al aangekomen bij Marta en Maria 
 om hen te troosten over hun broer. 

20 Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt, 
 gaat zij hem tegemoet; 
 maar Maria is in het huis blijven zitten. 
21 Dan zegt Marta tot Jezus: 

 heer, als u hier was geweest 
 zou mijn broer niet zijn gestorven; 
22 ook nu weet ik: 

 wat u God ook zou vragen, 
 God zal het u geven! 
23 Jezus zegt tot haar: 

 hij zal opstaan, je broer! 
24 Marta zegt tot hem: ik weet dat, 
 omdat hij zal opstaan bij de opstanding 

 ten laatsten dage! 
25 Jezus zegt tot haar: 
 ík ben 
 de opstanding en het leven; 

 wie gelooft in mij zal leven, 
 ook als hij sterft; 
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26 en al wie leeft en gelooft in mij 
 zal niet sterven tot in de eeuwigheid; 

 gelóóf je dat? 
27 Zij zegt tot hem: ja, Heer,- 
 ík ben gaan geloven 

 dat u de Gezalfde bent, 
 de zoon van God die tot de wereld komt!  
28 Dat gezegd hebbend gaat zij weg 

 en roept Maria, haar zuster. 
 Zachtjes zegt ze: de leermeester is er 
 en roept je! 
29 Maar zíj, zodra ze dat hoort, 

 ontwaakt haastig,- 
 en is bij hem gekomen. 
30 Maar Jezus is nog niet aangekomen 

 in het dorp 
 nee, hij is nog op de plaats geweest 
 waar Marta hem heeft ontmoet. 

31 Als dan de Judeeërs 
 die bij haar in het huis zijn 
 en haar vertroosten, 

 zien dat Maria haastig opstaat 
 en naar buiten gaat, 
 volgen ze haar, 
 menend dat zij weggaat naar de gedenkplaats 

 om daar te weeklagen. 
32 Zodra Maria dan aankomt 
 waar Jezus is geweest, 

 valt ze, als ze hem ziet, 
 voor zijn voeten neer en zegt tot hem: 
 heer, als u hier was geweest 

 zou mijn broer niet zijn gestorven! 
33 Zodra dan Jezus haar ziet weeklagen, 
 en de Judeeërs 

 die met haar meegekomen zijn 
 ziet weeklagen, 
 bevangt woede zijn geest 
 en is alles in hem in verwarring. 

34 Hij zegt: waar hebt ge hem gelegd?- 
 zij zeggen tot hem: heer, kom en zie! 
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35 Jezus breekt uit in tranen. 
36 De Judeeërs hebben toen gezegd: 

 zie eens hoe bevriend hij met hem was! 
37 Maar sommigen van hen zeggen: 
 was hij 

 die de ogen van de blinde heeft geopend 
 niet bij machte geweest 
 te maken dat híj niet was gestorven? 

38 Dan komt Jezus, 
 wéér woedend, tot in het diepste van hem, 
 aan bij de gedenkplaats;- 
 maar het is een rotsholte geweest 

 en er lag een steenblok voor. 
39 Jezus zegt: heft dat steenblok op! 
 De zuster van de overledene, Marta, 

 zegt tot hem: 
 heer, hij riekt reeds, 
 want het is de vierde (dag)! 

40 Jezus zegt tot haar: 
 heb ik je niet gezegd 
 ‘als je gelooft zul je de glorie van God zien’? 

41 Dan heffen ze het steenblok op; 
 maar Jezus heft de ogen naar omhoog 
 en zegt: 
 Vader, ik dank u 

 dat gij mij hebt gehoord; 
42 maar ik wist dat ge mij altijd hoort, 
 echter, vanwege de schare die rondom staat 

 heb ik het gezegd, 
 opdat ze zullen geloven 
 dat gij mij hebt gezonden! 

43 Als hij dat heeft gezegd 
 schreeuwt hij uit met grote stem: 
 Lazarus, hierheen, naar buiten! 

44 En de gestorvene kómt eruit, 
 de voeten en de handen 
 met windsels gebonden; 
 zijn gezicht is 

 met een zweetdoek ombonden geweest. 
 Jezus zegt tot hen: 
 maakt hem los en laat hem heen gaan! 
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Gemeente zingt: Gezang 339b 

 
Verkondiging 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 852 
(ThomasCantorij: 1 en 3, Gemeente: 2 en 4) 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 

 
Mededelingen 
 

Orgelspel: Feike Asma (1911 - 1984) - Psalm 16 
                (uit: Zes Koraalbewerkingen, 1941) 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie 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 368d      
 

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

Gezang 929 (ThomasCantorij: koor 1 en 2, Gemeente: allen) 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 
 
 
 

             
 

 
 
 

 

Orgelspel: Max Reger (1873-1916) - Präludium d-moll - Opus 65 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)           
  

  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 
 

23 apr. : Ds. E.J. de Wijer 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 
 

Agenda  
 

Di.   28 mrt. :  ThomasLunchconcert         12.30 uur 
                      Soniu Lodia – meer informatie op www.dethomas.nl 
 

                       ThomasTroostcafé                   13.00 - 15.00 uur 
 

Wo. 29 mrt. :  ThomasTheologie                                 14.00 uur      
 

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 penningm. 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. 


