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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Anthoni van Noordt (c. 1619 - 1675) - Fantasia ex d 

                uit: het Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen, 1659 

 

Woord van welkom 
                                                                Gemeente gaat staan 

 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 121: 1 en 2 

 
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 121: 3 
 

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 121: 4 
  

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 864: 1, 2 en 5 
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Dienst van de Schriften 

 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 16: 13 - 20  

 (vertaling: Alex van Ligten) 
 

13 Het feest van de loofhutten, vier jij dat zeven dagen lang 

 nadat je je koren en druiven hebt geoogst. 

14  Verheug je in je feest, jij, je zoon en je dochter, 
 je dienstknecht en je dienstmaagd, 

 de Leviet en de vreemdeling, 

 de wees en de weduwe 

 binnen jouw poorten. 

15  Vier zeven dagen feest voor HEM, jouw goede God 
 op de plaats die HIJ verkiest, 

 want HIJ, je goede God, zal je zegenen 

 in al je opbrengsten en in al het doen van je handen. 

 Wees jij dan één en al vreugde. 
 

16  Drie maal in het jaar 

 zal al jouw manvolk zich laten zien  

 voor het aangezicht van HEM, je goede God, 
 op de plaats die hij zal kiezen: 

 tijdens het feest van de matzes, 

 het feest van de zeven weken 

 en het feest van de loofhutten. 

 Het zal zich niet zonder iets voor ZIJN aangezicht laten zien, 
17  ieder naar wat zijn hand kan geven  

 naar de zegen die HIJ, jouw goede God, je geeft. 

 

18  Richters en opzichters zul je aanstellen in al je poorten,  
 die HIJ, je goede God, je geeft, voor je stammen. 

 Zij richten het volk, recht doende in gerechtigheid. 

19  Maak het recht niet krom, 

 zie het aangezicht niet aan 
 en neem geen geschenk aan, 

 want een geschenk verblindt de ogen van de wijzen 

 en verdraait de woorden van rechtvaardigen. 

20  Gerechtigheid gerechtigheid, 
 jaag jij dat na, opdat je echt leeft  

 en de aarde beërft die HIJ, je goede God, je geeft. 
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Solisten zingen: Gezang 325 

 
Tweede Schriftlezing: Lucas 14: 1 - 14 (vertaling: Alex van Ligten) 

 

1  En het geschiedde: toen hij naar het huis ging 

 van een van de leidslieden van de Farizeeërs, 
 op een sabbat om brood te eten, 

 hielden zij hem nauwlettend in de gaten. 

2  Daar was een mens, een waterzuchtige was het,  

 voor zijn aangezicht. 
3  Ten antwoord zei Jezus tegen de torahgeleerden en de 

 Farizeeërs: 

 Is het geoorloofd op de sabbat te behandelen of niet? 

4  Zij hielden zich stil. 
 En hij vatte hem aan, heelde hem en liet hem los. 

5  En tegen hen zei hij: 

 Wie zal er, als van jullie een zoon of een rund in de put valt, 

 hem er niet terstond uit optrekken op de dag van de sabbat? 

6  Daar konden ze niets tegenin brengen. 
7  Ook sprak hij een gelijkenis tot de geroepenen. 

 Toen hij opmerkte hoe zij de eerste plaatsen uitkozen, zei hij 

 tegen hen: 

8  Wanneer je geroepen bent door iemand op een bruiloft, 
 ga dan niet aanliggen op de eerste plaats, 

 opdat niet een die voornamer is dan jij 

 geroepen is door hem, 

9  en hij, als hij komt, die jou en hem heeft geroepen, 
 tot jou zegt: Geef hem plaats, 

 en jij met schaamte de laatste plaats in moet gaan nemen. 

10  Nee, wanneer jij geroepen wordt,  

 ga dan aanliggen op de laatste plaats, 

 opdat, wanneer hij komt die jou geroepen heeft, 
 hij tot je zegt: Vriend, kom meer naar voren. 

 Dan zal dat een eer zijn voor jou tegenover allen die met je 

 aanliggen. 

11  Want ieder die zichzelf hoog maakt, zal klein gemaakt worden, 
 en wie zichzelf klein maakt, zal hoog gemaakt worden. 

12  Hij zei ook tot hem die hem geroepen had: 

 Wanneer jij een middag- of avondmaaltijd maakt, 

 roep dan niet je vrienden, je broers, je verwanten of je rijke 
 buren, 

 opdat zij jou niet op hun beurt ook zouden roepen 

 en er aan jou teruggave geschiedt, 
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13  maar roep jij, wanneer jij een gastmaal maakt, 

 bedelaars, kreupelen, verlamden, blinden. 
14  En welgelukzalig zul je zijn, omdat zij niets hebben 

 om weer terug te geven aan jou, 

 want teruggegeven zal het jou worden  

 in de opstanding van de rechtvaardigen. 
 

Verkondiging 

 

Solisten zingen: ‘Wat Israël is’ - 
                        Voor Israëlzondag, op de wijze van Gezang 362:    

                        ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gaat’ 

                        (Liedboek 2013) 

 

1. Je ziet de aarde als geschenk van God, 
 je hoort een stem die roept de reis te wagen, 

 op weg met een belofte, een gebod: 

 'Hoor naar Mij, Ik ben met je al de dagen'. 

 Niet meer geloven in het blinde lot, 
 niets meer te wensen. Wel nog vol van vragen. 

 

2. Geen bloed en bodem, geen afgoderij 

 van alles wat voor heilig wordt versleten, 
 maar leven aan verderf en dood voorbij, 

 strijden met God, en overwinnaar heten. 

 Achter je ligt het land van slavernij, 

 de lege leugens en de loze kreten. 

 
3. Het land dat voor je ligt is ruim en wijd: 

 God zelf is daar waar liefde wordt gegeven, 

 waar vrede heerst, waar de gerechtigheid 

 mensen gezegend in geluk doet leven. 
 Zo is 't beloofd voor nu en voor altijd. 

 Dat staat in Isrels boeken opgeschreven. 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Largo e spiccato - 

                uit: Concerto d moll - BWV 596 
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Inzameling van de gaven voor: Wijkondersteuning / Kerk en buurt en 

Kerk en Israël (PKN) 
 

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 

 

Solisten: Slotlied (staande): Gezang 316 

 
Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Praeludium G dur - BWV 541 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

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

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

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

01 nov.  :  Ds. M. Elbers 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     

 

                                       
 

 

 
 
 

Agenda 
 

Wo. 07-10-2020:  Geen Meelezen                                                                                       

 

 
        

   

 

                   
 

 

 

 

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. 

 
. 


