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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Allemande’ (uit: Fransözischen Suite II) - BWV 813
Orgel en sopraan: aanvangslied: Psalm 122: 1
Bemoediging
V:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
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
Amen.

Vervolg psalm 122: 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
Amen.

Vervolg psalm 122: 3
Gebed om ontferming
Na ieder Kyrie zingt de sopraan het refrein van lied 547:
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Exodus 7: 8 - 25 (Naardense Bijbel)
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Dan zegt de Ene
tot Mozes en tot Aäron,- hij zegt:
wanneer Farao het woord tot u richt
en zegt:
geeft voor uzelf een wonderbewijs!,
dan zul jij tot Aäron zeggen:
neem je staf en zend hem uit
voor Farao’s aanschijn,hij worde een draak!
Dan komt Mozes, met Aäron, bij Farao aan
en doen ze zo
zoals de Ene heeft geboden;
Aäron zendt zijn staf uit
voor het aanschijn van Farao
en voor het aanschijn van zijn dienaars
en hij wórdt tot een draak.
Dan roept ook Farao
wijzen en gifmengers,
en doen ook zij, de tekenduiders van Egypte,
met hun geheime kunsten net zo.
Ze zenden elk zijn staf uit
en die worden tot draken;
dan verslindt de staf van Aäron hún staven!
Maar sterk blijft het hart van Farao
en hij heeft niet naar hen gehoord,zoals gesproken had de Ene.
Dan zegt de Ene tot Mozes:
zwáár is het hart van Farao;
hij weigert
om de gemeente heen te zenden;
ga tot Farao,
in de ochtendvroegte!ziedaar, hij trekt uit naar het water;
posteer je, om hem te ontmoeten,
op de lip van de Stroom,
en neem de staf die veranderde in een slang
in je hand;
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zeggen zul je tot hem:
de Ene,
de God der Hebreeërs,
heeft mij tot u gezonden om te zeggen:
zend mijn gemeente heen,
dat ze mij dienen in de woestijn!ziehier, u hebt niet gehoord tot zover;
zó heeft de Ene gezegd:
hieraan zult u weten
dat ik de Ene ben:
ziehier, ik sla met de staf die in mijn hand is
op de wateren van de Stroom
en veranderen zullen ze in bloed!de vis in de Stroom zal sterven
en stinken zal de Stroom;
opgeven zullen ze het, de Egyptenaren,
om water te drinken uit de Stroom.
Dan zegt de Ene tot Mozes:
zeg tot Aäron:
neem je staf en strek je hand uit
over de wateren van Egypte,over hun rivieren, over hun stromen
en over hun moerassen;
over elke opeenhoping van wateren bij hen,
dat ze bloed worden!dan zal het bloed worden
op heel het land van Egypte,
tot in de bomen en in de stenen!
Ze doen zó, Mozes en Aäron,
zoals de Ene heeft geboden:
hij heft zijn staf op en
slaat daarmee het water in de Stroom,
voor de ogen van Farao en
voor de ogen van zijn dienaars;
veranderd zijn alle wateren
in de Stroom in bloed!
De vis in de Stroom is gestorven
en de Stroom is gaan stinken,
en de Egyptenaren
zijn niet bij machte geweest
om water te drinken uit de Stroom;
het wordt allemaal bloed,
op heel het land van Egypte.
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Maar net zó doen
de tekenduiders van Egypte
met hun geheime kunsten;
en sterk blijft het hart van Farao
en hij heeft niet naar hen gehoord,zoals gesproken had de Ene.
Farao wendt zijn aanschijn
en komt aan in zijn huis;
ook dít heeft zijn hart niet geraakt.
Dan graven alle Egyptenaren
rondom de Stroom
naar water om te drinken;
want ze zijn niet bij machte geweest
te drinken
van het water van de Stroom.
Vervuld worden zeven dagen
nadat de Ene de Stroom heeft geslagen.

Orgelspel: Improvisatie over psalm 23b
Tweede Schriftlezing: Johannes 9: 1-13 en 26-39 (Naardense Bijbel)
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In het voorbijgaan
ziet hij een mens die
van geboorte af blind is.
Zijn leerlingen stellen hem de vraag
en zeggen:
rabbi, wie heeft er gezondigd,
hijzelf of die hem geboren lieten worden,dat hij blind geboren is?
Jezus antwoordt:
niet dat hijzelf gezondigd heeft
en ook niet wie hem geboren lieten worden,maar opdat de werken van God
in hem openbaar worden!wij móeten werkzaam zijn,
in de werken van hem die mij uitstuurt,
zolang het dag is:
er komt een nacht
waarin niemand bij machte is te werken!wanneer ik in de wereld ben,
ben ik licht voor de wereld!
Dat gezegd hebbend, spuwt hij op de grond,
maakt hij slijk met het speeksel
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en legt hij zijn slijk hem op de ogen;
hij zegt tot hem:
ga heen, was je in het bronnenbad Siloam!dat vertaald wordt met ‘gezondene’.
Dan gaat hij weg, wast zich schoon
en komt -kijkend- aan!
Toen hebben de buren gezegd
en wie er maar eerder aanschouwd hadden
dat hij een bedelaar was:
is hij het niet die neerzat en bedelde?
Sommigen hebben gezegd:
hij is het!; anderen zeiden:
nee, maar hij lijkt op hem!
Zelf heeft hij gezegd: ik ben het!
Toen hebben ze tot hem gezegd:
hoe zijn dan jouw ogen geopend?
Híj antwoordt:
de mens die Jezus heet
heeft slijk gemaakt,
mijn ogen gezalfd, en tegen mij gezegd:
ga heen, naar Siloam, en was je schoon!toen ik wegging en mij had gewassen
kon ik kijken!
Ze zeggen tot hem: waar is hij?
Hij zegt: ik weet het niet!
Ze leiden hem naar de Farizeeërs,die ééns-blinde.
Dan zeggen ze tot hem:
wat heeft hij aan je gedaan?hoe heeft hij je ogen geopend?
Hij antwoordt hun:
dat heb ik u al gezegd
en u hebt het niet gehoord,waarom wilt ge het weer horen?nee toch:
wilt u ook leerlingen van hem worden?!
Ze worden grof tegen hem en zeggen:
jij, jíj bent een leerling van hém
maar wíj zijn leerlingen van Mózes;
wíj weten dat tot Mozes
Gód heeft gesproken,
maar van hém weten we niet
van waar hij is!
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De mens antwoordt en zegt tot hen:
daarin zit immers het wonderlijke:
dat ú niet weet van waar hij is,
terwijl hij mijn ogen heeft geopend!we weten
dat God zondaars niet verhoort,
nee, als iemand Godvrezend is
en zijn wil doet, die verhoort hij;
sinds eeuwig wordt er niet gehoord
dat iemand de ogen heeft geopend van
één die blind geboren is;
als deze mens niet van bij God was
had hij geen macht gehad iets te doen!
Ze antwoorden en zeggen tot hem:
jij die wel helemaal
‘in zonden bent geboren’,
jij leest ons de les?
En ze werpen hem naar buiten.
Jezus hoort
dat ze hem uitgeworpen hebben,
naar buiten;
hij weet hem te vinden en zegt:
jij, geloof jij in de mensenzoon?
Híj antwoordt en zegt:
wie is het, heer?dan zal ik in hem geloven!
Jezus zegt tot hem:
je hebt hem gezien;
die met je spreekt, die is het!
Maar hij brengt uit: ik geloof, Heer,en buigt zich voor hem neer.
Jezus zegt:
voor onderscheid-en-oordeel
ben ík in deze wereld gekomen,
zodat die niet kunnen kijken, gaan kijken
en die kijken blinden worden!

Orgel en sopraan: Dirk Zwart (1962) - ‘Ik ga heen’ (uit: Het Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet
Leven’, 1998)
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Ik ga heen om u plaats te bereiden.
En waar ik heen ga, daarheen weet gij de weg.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven,
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

VERKONDIGING
Orgel en sopraan: ‘Litany to the Holy Spirit’
Tekst: Robert Herrick (1591-1674)
Muziek: Peter Hurford (1930)

In the hour of my distress,
When temptations me oppress,
And when I my sins confess,
Sweet Spirit, comfort me!
When I lie within my bed,
Sick in heart and sick in head,
And with doubts discomforted,
Sweet Spirit, comfort me!
When the house doth sigh and weep,
And the world is drown'd in sleep,
Yet mine eyes the watch do keep,
Sweet Spirit, comfort me!

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Inzameling van de gaven: giften voor de Diaconie kunnen worden
overgemaakt op rek.nr. NL39 INGB 0004 9570 85 t.n.v. Wijkraad
voor diakenen, Thomaskerk.
VOORBEDEN - intenties door de soliste te beantwoorden met Gezang
368e:
God in de hemelen, zie naar uw mensen,
wijs ons de weg van het leven.
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Stil gebed

Gebed des Heren

Orgel en sopraan: Gezang 546: 1, 2 en 4
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Courante’ (uit: Fransözischen Suite II) - BWV 813
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

29 mrt. : Ds. E.J. de Wijer
5 apr. : Ds. R.J. van Zwieten

Palmpasen

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

Witte Donderdag
Schrift & Tafel

19.30 uur

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

Goede Vrijdag

19.30 uur

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

Stille Zaterdag

22.00 uur

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

Pasen

19 apr. : Mw. A. Knol
COLLECTEOPBRENGSTEN 8 MAART 2020

Kerk in actie Binnenl. Diacon. en Kerkvernieuwing in de wijk € 311,25
Stichting Derde Wereld Hulp Wijk
€ 266,35
Offerblok
€ 20,05

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.

10

