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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel  

 

Woord van welkom 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Solisten: Aanvangslied: Gezang 280: 1, 2 en 3 

 

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: Gezang 280: 4 en 5 

 

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: Gezang 280: 6 en 7  
Gemeente gaat zitten  

 

Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met: 
 

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

Solisten zingen: Gezang 315 
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Dienst van de Schriften 

 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Schriftlezing: I Koningen 18 : 17 - 29 

 
17  Zodra Achab Elia zag,  

 zeide Achab tot hem:  

  Zijt gij daar, gij, die Israël in het ongeluk stort?  

18 Doch hij zeide:  
  Ik heb Israël niet in het ongeluk gestort,  

  maar gij en uws vaders huis,  

  doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt  

  en de Baäls zijt nagelopen.  

19   Nu dan,  
  Laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel,  

  ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl  

  en de vierhonderd profeten van de Asjera,  

  die van de tafel van Izebel eten. 
20  Daarop zond Achab heen onder alle Israëlieten 

 en riep de profeten naar de berg Karmel bijeen.  

21  Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide:  

  Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan?  
  Indien de Here God is, volgt Hem na;  

  maar indien het de Baäl is, volgt hem na.  

  Doch het volk antwoordde hem niets.  

22  Voorts zeide Elia tot het volk:  

  Ik ben als profeet des Heren alléén overgebleven,  
  en de profeten van de Baäl zijn vierhonderd vijftig man.  

23  Laat men ons nu twee stieren geven;  

  laten zij voor zich de ene stier uitkiezen,  

  die aan stukken houwen en op het hout leggen,  
  maar geen vuur daarbij aanbrengen;  

  dan zal ik de andere stier bereiden,  

  op het hout leggen,  

  en ook geen vuur daarbij aanbrengen.  
24  Roept gij dan de naam van uw god aan,  

  en ik zal de naam des Heren aanroepen.  

   De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn.  

 En het gehele volk antwoordde:  
  Dat is goed. 

25  Daarna zeide Elia tot de profeten van de Baäl:  

  Kiest voor u de ene stier uit en bereidt hem eerst,  
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  want gij zijt met zovelen.  

  Roept dan de naam van uw god aan,  
  maar brengt geen vuur daarbij.  

26  Toen namen zij de stier die hij hun gaf,  

 bereidden hem,  

 riepen van de morgen tot de middag de naam van de Baäl aan 
 en zeiden:  

  Baäl, antwoord ons!  

 Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord.  

 Daarbij hinkten zij om het altaar dat zij gemaakt hadden.  
27  Toen het middag was geworden,  

 begon Elia hen te bespotten en zeide:  

  Roept luider, want hij is immers een god.  

  Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd,  
  of hij is op reis;  

  misschien slaapt hij en moet wakker worden.  

28 Toen riepen zij luider  

 en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden 

 en speren, totdat zij dropen van bloed.  
29  En zodra de middag voorbij was,  

 tot tegen het brengen van het avondoffer,  

 geraakten zij in geestvervoering,  

 maar er kwam geen geluid,  
 en niemand gaf antwoord, of sloeg er acht op. 
 

Solisten zingen: Gezang 803: 1 en 2 
   
Vervolg Schriftlezing:  I Koningen 18 : 30 – 46 
 

30  Toen zeide Elia tot het gehele volk:  
  Nadert tot mij.  

 En het gehele volk naderde tot hem.  

 Daarop herstelde hij het altaar des Heren, dat omvergehaald 

 was.  
31 Elia nam twaalf stenen naar het getal van de stammen der 

 zonen van Jakob, tot wie  het woord des Heren gekomen was:  

  Israël zal uw naam zijn.  

32  Hij bouwde met de stenen een altaar in de naam des Heren,  
 en maakte rondom het altaar een groeve  

 ter wijdte van twee maten zaad.  

33  Hij schikte het hout, hieuw de stier aan stukken  

 en legde die op het hout.  

34 Toen zeide hij:  
  Vult vier kruiken met water  
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  en giet ze uit over het brandoffer en over het hout.  

 Daarna zeide hij:  
  Doet het ten tweeden male.  

 En zij deden het ten tweeden male.  

 Daarna zeide hij:  

  Doet het ten derden male.  
 En zij deden het ten derden male,  

35  zodat het water rondom het altaar liep;  

 zelfs de groeve vulde hij met water. 

36     Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt,  
 trad de profeet Elia naar voren en zeide:  

  Here, God van Abraham, Isaak en Israël,  

  heden moge bekend worden,  

  dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben,  
  en op uw bevel al deze dingen doe.  

37   Antwoord mij, Here,  

  antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij,  

  Here, God zijt,  

  en dat Gij hun hart weer terugneigt.  
38  Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het 

 brandoffer, het hout, de stenen  en de aarde,  

 en lekte het water in de groeve op.  

39    Toen het gehele volk dat zag,  
 wierpen zij zich op hun aangezicht  

 en zeiden:      

  De Here, die is God!  

  De Here, die is God!  
40  Daarop zeide Elia tot hen:  

  Grijpt de profeten van de Baäl,  

  laat niemand van hen ontkomen.  

 Zij grepen hen,  

 en Elia voerde hen naar de beek Kison  
 en liet hen daar slachten. 

41  Vervolgens zeide Elia tot Achab:  

   Ga, eet en drink,  

  want daar is het geruis van een stortregen.  
42  Toen ging Achab heen om te eten en te drinken.  

 Elia echter klom naar de hoogte van de Karmel,  

 boog zich ter aarde en legde zijn aangezicht tussen zijn knieën.  

43  Daarop zeide hij tot zijn knecht:  
  Klim omhoog, zie uit naar de zeekant.  

 Hij klom omhoog en zag uit, maar zeide:  

  Er is niets.  
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 Daarop zeide hij:  

  Ga weer.  
  Tot zevenmaal toe.  

44  Bij de zevende maal nu zeide hij:  

  Zie, een wolkje als eens mans hand stijgt op uit de           

  Zee. 
  Toen zeide hij:  

   Ga heen, zeg aan Achab:  

   Span in en daal af, 

        laat de stortregen u niet  
        ophouden.  

45  Toen, in een oogwenk,  

 werd de hemel zwart van wolken en wind,  

 en viel er een zware stortregen.  
 Daarop reed Achab weg en ging naar Jizreël.  

46 Maar de hand des Heren was over Elia,  

 zodat hij zijn lendenen gordde en vóór Achab uit snelde  

 tot waar men de richting naar Jizreël inslaat. 
 

Solisten zingen: Gezang 803: 3 en 4 
 

Verkondiging 
 

Solisten zingen: Gezang 840: 1, 2 en 3 

 

BEDIENING HEILIGE DOOP AAN 
 

Maas Albertus Adriaen Huiskes 

en 
Mees Christiaan Hermanus Raijmans  

 

Solisten zingen, terwijl de dopelingen worden binnengedragen, 

begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:  
 

Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’ 
 

Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy 
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Presentatie  

 
Ouderling:     Hier in Gods huis zijn binnengebracht: 

                   Maas Albertus Adriaen Huiskes, zoon van Maria en             

   Daan Huiskes 

                   en 
                   Mees Christiaan Hermanus Raijmans, zoon van Kim en  

                       Jaap Raijmans 

 

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kinderen gedoopt worden in    
  de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?  

 

Ouders:         Ja, dat verlangen wij.  

 
Voorganger: En met welke namen zullen zij gedoopt worden?  

 

Ouders:         Maas Albertus Adriaen Huiskes 

                   Mees Christiaan Hermanus Raijmans  

                   
Voorganger: Mogen hun namen geschreven staan in de palm van      

                       Gods hand.  
 

Doopgebed 
 

Doop 
 

Ontsteken en aanbieden doopkaarsen 
 

Vraag aan de ouders:  
 

Voorganger: Willen jullie Maas Albertus Adriaen en 

                   Mees Christiaan Hermanus ontvangen als kinderen   

                   van God en je door hun aanwezigheid in jullie huis         

                       en leven laten sterken in het geloof? En willen jullie hen               
                       voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand?  
 

Ouders:         Ja, dat beloven wij. 
 

                                                                                Gemeente gaat staan 
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Vraag aan de gemeente: 
 

Voorganger: Wilt ook u deze kinderen ontvangen in uw midden 

                       om hen in woord en daad te bewaren bij het                     

                       hartsgeheim van de gemeente, hen opnemen in uw        

                       liefde om met hen te gaan de weg van het                        
                       Koninkrijk? 

 

Gemeente:  Ja, dat beloven wij. 

 
Solisten zingen: ‘Heer, navigeer hen …’ (melodie: ‘o eeuw’ge vader, 

sterk in macht’) - tekst Cees ’t Hart - muziek J.B. Dykes 
 

 
Wij brengen elkaar de vredegroet 

 

Gemeente gaat zitten 

 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel  

 

Inzameling van de gaven voor: Stap Verder en Pastoraat. 

 
Bijdragen aan de collecte kunnen worden overgemaakt 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. 
            

U kunt ook geven via Givt.  
     
 
 

 

 

 
 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met  

Gezang 368g 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 
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Solisten: Slotlied (staande): Gezang 919 

 
Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel 
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Aktie Vrijheidsmail september 

                Afgelopen periode hebben we geëxperimenteerd met het 

onder de aandacht brengen van mailacties als alternatief 
voor de Aktie Vrijheidsbrief. Gelukkig hebben meerderen 

van u de mailacties van Amnesty gevonden. Helaas kan 

Amnesty bij de mailacties niet aangeven hoelang deze op 

de website blijven staan. Dat heeft ons doen besluiten om 

niet meer één actie voor u eruit te lichten. Zolang wij in 
verband met de coronamaatregelen nog niet terugkeren naar de 

fysieke verkoop, willen wij u de weg wijzen naar de mailacties zodat 

u zelf uw keuze kunt maken aan welke actie u bij wilt dragen.  

 
Indien u op deze link https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties 

klikt (als dat niet lukt de link kopiëren en in uw 

browser/zoekmachine plakken) ziet u alle acties die Amnesty op dit 

moment voert. Onderaan de foto’s ziet u het land waar de actie op 
gericht is en daaronder in een gele balk wat voor soort actie het 

betreft, een petitie, mail of brief. De mailacties herkent u aan stuur 

een mail! @. Als u een actie opent ziet u links een toelichting over 

de betreffende actie. Rechts hoeft u alleen uw naam, e-mailadres en 

woonplaats in te vullen en vervolgens op <verstuur mijn e-mail> te 
klikken. Doet u ook mee? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

27 sep.:  Ds. E.J. de Wijer               Gemeentezondag 
 

        Uitvoering Cantate: ‘Mein Herze      

                                                     schwimmt in Blut’ - BWV 199, 
                                                     m.m.v. Petra Stoute (sopraan)            

        en ensemble Giardino Musicale 
 

  4 okt.:  Ds. A. van Ligten/Sneek 
 

11 okt.:  Ds. R.J. van Zwieten 
 

18 okt.:   Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

13-09-2020 Collecteopbrengst                                           € 325,00                                         
13-09-2020 Stichting Derde Wereld Hulp                            € 560,00 
 

 
 
 

Agenda 

 

Wo. 23 sep. :  Meelezen                                                    14.00 uur                                      
 

 

        

   

 
                   

 

 

 
 

 

 

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. 

 
. 


