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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Samuel Wesley (1766-1837) - Air en Gavotte 

 

Woord van welkom 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 119: 31 en 32 

 

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 119: 33 
 

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 119: 34 

  

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 304 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Nehemia 8: 1 - 13 (Naardense Bijbel) 
 

1 verzamelen allen van de gemeenschap zich 

 als één man 

 op het plein voor het aanschijn van 
     de Waterpoort,- 

 en zeggen zij tot Ezra, de schriftgeleerde, 

 dat hij moet komen 

 met de rol met Mozes’ onderricht, 
 dat de Ene Israël heeft geboden. 

2 Dan komt Ezra de priester met het onderricht 

 voor het aanschijn van de vergadering 

     van man tot vrouw 
 en van elk met begrip genoeg om te horen,- 

 op dag één na de zevende nieuwemaan.  

3 Hij leest daaruit voor 

     voor het aanschijn van het plein 
     voor het aanschijn van de Waterpoort,- 

 van dat het licht wordt 

     tot halverwege de dag, 

 tegenover de mannen, de vrouwen 

     en wie het maar begrijpen; 
 de oren van heel de gemeente 

     zijn bij de boekrol met het onderricht.  

4 Ezra de schriftgeleerde 

 gaat staan 
 op een houten kanseltoren 

 die ze voor het spreken hebben gemaakt; 

 terzijde van hem staat 

 Matitja, 
 met Sjema, 

 Anaja, Oeria, Chilkia en Maäseja 

     aan zijn rechterhand,- 

 en aan zijn linker 
 Pedaja, Misjaël, 

     Malkia, Chasjoem en Chasjbadana, 

     Zecharja en Mesjoelam. 

5 Dan opent Ezra, de schriftgeleerde, het boek, 

     voor de ogen van heel de gemeente, 
 omdat hij boven de gemeente uitstak; 
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 met dat hij het opende 

     stonden ze op, heel de gemeente. 
6 Dan zegent Ezra 

 de Ene, de grote God,- 

 en ze antwoorden, heel de gemeente: 

 amen, amen!, met hun handen naar boven, 
 en knielen en onderwerpen zich aan de Ene, 

     met de neusgaten ter aarde.  

7 Jesjoea, 

 Bani, 
 Sjerevja, Jamien, 

 Akoev, 

 Sjabetai, Hodia, 

 Maäseja, 
 Kelita, Azarja, Jozavad, 

     Chanan, Pelaja en de Levieten 

 helpen de gemeente 

     het onderricht te begrijpen,- 

 terwijl de leden van de gemeente 
     op hun plaats blijven staan.  

8 Zij lezen voor uit de boekrol, 

     uit Gods onderricht, indelend,- 

 en inzicht verschaffend, 
 zodat ze de voorlezing begrijpen. 

9 Dan zegt Nechemja, dat is de landvoogd, 

 met Ezra, de priester, de schriftgeleerde, 

 en de Levieten 
     die de gemeente helpen begrijpen, 

     tot heel de gemeente: 

 deze dag, heilig is die 

     voor de Ene, uw God: 

 weest niet rouwig en weent niet!- 
 want ze wenen, heel de gemeente, 

 met dat ze de woorden 

     van het onderricht horen. 

10 Hij zegt tot hen: 
 gaat heen, eet olierijke hapjes, 

     drinkt zoete drankjes 

 en zendt ervan naar hem 

     voor wie niets bereid is, 
 want heilig is deze dag voor onze Heer; 

 weest niet bedroefd, 

 want de blijdschap in de Ene, 
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     die is uw veste!  

11 En de Levieten 
 brengen heel de gemeente tot zwijgen 

     door te zeggen: stil, 

 want deze dag is heilig; 

 weest niet bedroefd!  
12 Dan gaan ze heen, heel de gemeente, 

     om te eten, te drinken 

     en ervan aan anderen te zenden, 

 en om grote vreugde te bedrijven; 
 want ze hebben de woorden begrepen 

 die ze hun bekend hebben gemaakt. 

13 Als op de tweede dag 

 de vaderhoofden van heel de gemeente, 
 de priesters en de Levieten, 

     zich hebben verzameld 

 bij Ezra de schriftgeleerde,- 

 om inzicht te krijgen in de woorden 

     van het onderricht, 
 

Solisten zingen: Psalm 119a 
 

Vervolg Schriftlezing: Nehemia 8: 14 - 18 (Naardense Bijbel) 

 

14 vinden ze in het onderricht geschreven,- 

 dat de Ene door de hand van Mozes 
     heeft geboden 

 dat tijdens het feest in de zevende maand 

 de zonen en dochters van Israël 

     zich moeten neerzetten 
     in hutten,- 

15 waarop zij een stem laten horen 

 en al hun steden en Jeruzalem 

     laten doorkruisen die zegt: 
 trekt uit, het bergland in, 

 en brengt loof van een olijf, 

     loof van een olieboom, 

 loof van een mirte, loof van palmen 
 en loof van lommerrijk geboomte,- 

 om hutten te maken zoals is geschreven! 

16 Dan trekken ze uit, de gemeente, 

     brengen zich dat mee 

 en maken ze zich loofhutten, 
     ieder op zijn dak, in hun voorhoven 
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 en in de voorhoven 

     van het huis van God,- 
 op het plein voor de Waterpoort 

 en op het plein van de Efraïmpoort.  

17 Heel de vergadering van hen die 

 uit de kerkering zijn teruggekeerd, 
 zij maken loofhutten 

     en zetten zich neer in die loofhutten; 

 want zo hebben ze niet gedaan, 

 de zonen en dochters van Israël, 
     sinds de dagen van Jesjoea, zoon van Noen, 

 tot op die dag; 

 en het wordt een zeer grote vreugde.  

18 Dag aan dag leest men voor 
 uit de boekrol van Gods onderricht, 

 van de eerste dag 

 tot op de laatste dag; 

 ze vieren zeven dagen feest 

 en op de achtste dag is er een hoogtij 
     volgens recht en regel. 

 

Verkondiging 

 
Solisten zingen: Gezang 282 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Improvisatie 

 
Inzameling van de gaven voor Kuria en Kosten eredienst: verwarming 

 

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.  
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VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met: 

Gezang 368g 
 

Stil gebed   Gebed des Heren 

 
Solisten: Slotlied (staande): Gezang 652 

 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Sinfonia uit Cantate BWV 29 (‘Wir danken dir, Gott’) 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

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

01 nov.  :  Ds. M. Elbers 
 

08 nov.  :  Ds. E.J. de Wijer 
 

15 nov.  :  Ds. A. Knol/Best, Oirschot & de Beerzen 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

11-10-2020 Collecteopbrengst                                          €  175,00 

11-10-2020 Stichting Present                                            €  103,00 

                                       
 
 

 

 
 

Agenda 

 
Wo. 21-10-2020:  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. 

 
. 


