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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Vater unser im Himmelreich’ - BWV 682 
 

Woord van welkom 
 

                                                                Gemeente gaat staan 

 
Solisten: Aanvangslied: Psalm 90: 1 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: Psalm 90: 4 
  

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 90: 7 en 8 

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 321: 1, 2, 3 en 4 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Prediker 11: 7 - 12: 8 (Naardense Bijbel) 
 

7 Zoet is het licht,- 

 en goed is het voor de ogen 

     om de zon te zien.  
8 Ja, als de mens vele jaren leeft 

     moet hij zich in die alle verheugen,- 

 en van de dagen der duisternis bedenken 

 dat zij vele zullen zijn: 
     al wat komt is ijlheid. 

9 Verheug je, jongeman, in je jeugd 

 en doe je hart tegoed 

     in de dagen van je jongelingschap; 
 volg de wegen van je hart 

 en wat je ogen zien,- 

 weet 

 dat God over dit alles 
     jou zal doen komen in het gericht; 

10 verwijder verdriet uit je hart 

 en laat kwaad aan je lijf voorbijgaan; 

 want jeugd en morgenglans zijn ijl. 
 

12 

1 Gedenk je schepper 

 in de dagen van je jongelingschap,- 
 zolang nog niet komen 

 de dagen van het kwaad 

 en jou bereiken 

 jaren waarvan je moet zeggen: 

 die bevallen me niets!- 
2 zolang nog niet duister wordt 

     de zon en al het licht, 

 de maan en de sterren,- 

 en niet de wolken na de stortbui terugkeren;  
3 ten dage 

 dat de bewakers van het huis gaan bibberen 

 en de mannen die alles vermochten 

     krom lopen,- 
 de meelmaalsters staan te niksen 

     omdat zij met te weinig zijn 
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 en de vrouwen zelf verdonkeren 

     die altijd uitzagen door de vensters; 
4 de deuren naar de straat worden gesloten 

 terwijl het geluid van de molen verzwakt,- 

 terwijl alleen de stem van de tsjilper oprijst 

 en alle zangeresjes ineenduiken;  
5 ze gaan ook opzien tegen hoogte 

 en verschrikkelijke dingen langs de weg, 

 waar de amandelboom bloeit, 

     de krekel overbelast is 
 en de kapperbes openbarst; 

 ja, de mens gaat naar zijn eeuwig huis 

 en de rouwklagers 

     zullen rondgaan door de straat;  
6 zolang nog niet het zilveren koord 

     ontknoopt wordt, 

 de gouden schaal in stukken geslagen,- 

 de kruik breekt bij de fontein 

 en het scheprad boven de bron in stukken is,  
7 het stof terugkeert in de aarde 

     waar het eerst ook was 

 en de geestesadem terugkeert naar God 

     die haar heeft gegeven.  
8 IJler dan ijl 

     heeft de vergaarder gezegd, 

     alles is ijlheid! 

 
 

Solisten zingen: Gezang 321: 5, 6 en 7 
 

Tweede Schriftlezing: Prediker 12: 12 - 14 (Naardense Bijbel) 
 

12 Boven dit alles uit, mijn zoon: 

     wees gewaarschuwd,- 

 in overvloed boekrollen maken is eindeloos, 

 en veel studeren vermoeit het vlees.  
13 Het besluit van al wat je hebt gehoord is: 

 vrees God en bewaak zijn geboden!, 

 want dat geldt heel de mensheid.  

14 Want al dat gedaan wordt 
 zal God doen komen in het gericht 

 over al het verborgene,- 

 hetzij goed, hetzij kwaad. 
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Verkondiging 
 

Solisten zingen: Gezang 695: 1, 4 en 5 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Duetto II - BWV 803 
 

Inzameling van de gaven voor: Stichting ‘De Sluis’ en Kerkmuziek 
 

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 423: 1 

 
Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Fuga Es dur - BWV 552 
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Aktie Vrijheidsmail - november 

 

Graag vragen wij deze zondag ook weer uw aandacht 

voor de Aktie Vrijheidsmail. 

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

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

29 nov.  :  Ds. E.J. de Wijer                1e Advent 
 

06 dec.  :  Ds. E.J. de Wijer                 2e Advent 
 

13 dec.  :  Ds. R.J. van Zwieten           3e Advent 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

08-11-2020 Collecteopbrengst                                          €  260,00 

08-11-2020  Stichting Present                                            €  125,00 

                                       
 
 

 

 
 

Agenda 
 

 

Wo.  18 nov. : Geen Meelezen   

 

 

                                                  

ThomasTroostcafé biedt een plek voor iedereen die troost zoekt na 
het verlies van een dierbare, iedereen die even op verhaal wil komen 

of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van 

stilte en bezinning. Elke woensdag tussen 12.30 en 15.30 uur 

kunt u de kerkzaal binnenlopen. U vindt daar gastvrouwen, die u 
verder wegwijs maken. 
 
 
 

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. 


