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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Georg Böhm (1661-1733) - 

                Partita over ‘Ach wie nichtig ach wie flüchtig’ 

 

Woord van welkom 

 
                                                                Gemeente gaat staan 

 

Solisten: Aanvangslied: Psalm 130: 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 130: 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 130: 3  

  

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: Psalm 130: 4 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerst Schriftlezing: Nehemia 3: 33 - 38 (Naardense Bijbel) 
 

33 En het geschiedt 

 zodra Sanvalat heeft gehoord 

 dat wij bezig zijn de muur te herbouwen, 
 dat het bij hem losbrandt 

 en hij heel boos wordt; 

 dan bespot hij de Judeeërs.  

34 Hij zegt voor het front van zijn broeders 
 en de legermacht van Samaria,- 

 hij zegt: 

 wat zijn die verlepte Judeeërs aan het doen?- 

 willen ze alles dichtpleisteren, er offeren, 
     en dat op een dag voltooien?- 

 willen ze de stenen uit de stofhopen 

     levend maken, 

     zo verbrand als die zijn? 
35 Tovia de Amoniet is aan zijn zijde; 

 hij zegt: 

 wat ze ook bouwen, 

 als er een jakhals opklimt 

 slaat hij al een bres in hun stenen muur! 
36 ‘Hoor, onze God, hoe geminacht 

     wij zijn geworden 

 en laat hun hoon terugkeren 

     op hun eigen hoofd; 
 geef hen prijs aan plundering 

     in een land van kerkering;  

37 dek hun ongerechtigheid niet toe 

 en wis hun zonde niet weg 
     van voor uw aanschijn; 

 want zij hebben tergend tegenover 

     de bouwers gestaan!’ 

38 Maar wij bouwen verder aan de muur 
 en heel de muur staat al weer in verband 

     tot op de helft van haar hoogte; 

 de gemeente is er met hart en ziel 

     mee doende. 
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Solisten zingen: Psalm 134 

 
Tweede Schriftlezing: Nehemia 4 (Naardense Bijbel) 

 

1 En het geschiedt, 

 zodra Sanvalat, 
 met Tovia, de Arabieren, 

     de Amonieten 

 en de Asjdodieten, heeft gehoord 

 dat het herstel van Jeruzalems muren 
     is gevorderd 

 omdat ze begonnen zijn 

     de bressen dicht te stoppen,- 

 brandt het bij hen bovenmate los.  
2 En zij zweren allen eensgezind samen 

 om te komen tot een oorlog tegen Jeruzalem,- 

 en daarin verwarring te stichten. 

3 Wij bidden tot onze God,- 

 en stellen tegen hen dag en nacht 
     een bewaking op, vanwege hen.  

4 Dan zegt Juda: 

 de kracht van de lastdrager wankelt, 

 puin en stof is er te veel; 
 wíj kunnen het niet aan 

 om de muur te herbouwen!  

5 Onze benauwers zeggen: 

 ze mogen niets weten en niets zien 
 totdat wij hun plek binnenkomen 

 en hen zullen ombrengen; 

 zo zullen we het werk stilzetten!  

6 Maar het geschiedt 

     zodra de Judeeërs aankomen 
 die naast hen zijn gezeten,- 

 dat zij wel tien keren tot ons zeggen: 

 uit alle plekken waar ze zitten 

     trekken ze tegen ons op!  
7 Dus stel ik mensen op 

 op de laagste plekken van het terrein 

     achter de muur, in mansgaten; 

 ik stel de gemeenschap op naar families, 
 met hun zwaarden, lansen en bogen.  

8 Ik overzie het en sta op; 

 ik zeg tot de edelen, de bestuurders 
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     en de overigen van de gemeenschap: 

 vreest niet voor hun verschijning!- 
 mijn Heer, 

 die groot en vreeswekkend is, gedenkt hem, 

 en voert oorlog 

 voor uw broeders, uw zonen en dochters, 
 uw vrouwen en uw huishoudens! 

9 En het geschiedt, 

 zodra onze vijanden hebben gehoord 

     dat het ons al bekend is, 
 verijdelt God wat zij hebben beraamd,- 

 en kunnen wij allen 

     terugkeren naar de muur, 

 ieder naar zijn werk.  
10 En het geschiedt van die dag af 

 dat mijn jongens voor de helft 

     doende zijn met het werk, 

 en voor hun andere helft 

 voor versterking zorgen met lansen, schilden, 
 bogen en pantsers,- 

 met de oversten 

 achter elk huis van Juda,  

11 allen die bouwen aan de muur; 
 de lastdragers zijn goed toegerust: 

 één hand doet het werk 

 en één houdt de werpspies vast.  

12 De bouwers 
 hebben ieder zijn zwaard 

     aan zijn lendenen gebonden 

     bij het bouwen; 

 die de bazuin kan blazen staat opzij van mij. 

13 Ik zeg 
     tot de edelen, de bestuurders 

     en de overigen van de gemeenschap: 

 het werk is groot en uitgebreid,- 

 en wij zijn 
 verspreid over de muur 

 ieder ver van zijn broeders;  

14 op de plaats 

 waar ge het geluid van de bazuin hoort, 
 daarheen, bij ons, moet ge u verzamelen; 

 onze God zal voor ons vechten!  

15 Zo zijn wij doende met het werk,- 
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 terwijl de helft van hen 

 de lansen vasthoudt, 
 vanaf het opklimmen van de dageraad 

 tot aan het tevoorschijn komen van de sterren.  

16 Ook heb ik in die tijd tot de manschap 

 gezegd: 
 ieder met zijn hulpjongen 

 moeten ze overnachten in Jeruzalem; 

 wezen zullen ze voor ons een wachtpost 

     in de nacht 
     en een werkploeg overdag!  

17 Ikzelf, mijn broeders, mijn hulpjongens 

 en de mannen van de wachtpost achter mij, 

 wij trokken onze gewaden niet uit; 
 ieder had zijn werpspies in zijn rechterhand. 

 

Verkondiging 

 

Solisten zingen: Gezang 175 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Piet Kee (1927-2018) - ‘Aus tiefer Not schrei ich zu Dir’ 

 

Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Hervormingsdag: 
kerkvernieuwing 

 

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 321 
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Fuga g Moll = BWV 542 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:            (aanvang 10.30 uur)                
 

01 nov.  :  Ds. M. Elbers 
 

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

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

22 nov.  :  Ds. E.J. de Wijer                  Laatste zondag kerkelijk jaar 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

18-10-2020 Collecteopbrengst                                          €  170,00 

                                       
 
 

 
 
 

Agenda 

 

Wo.  28-10-2020:  Geen Meelezen    
 

Vr.   30-10-2020:  ThomasFilm                                        19.30 uur 

                             Monsieur Lazhar (2011),  

                             regie Philippe Falardeau                                                                                                
                             Opgeven via info@dethomas.nl 

 

        

   
 

                   

 

 

 
 

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. 

 
. 


