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Opgang 

 
Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - 

                Andante met Variaties 
 

                                                                Gemeente gaat staan 

 

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. 

 

Solisten zingen: Aanvangslied: Psalm 18a 

 
 

Gemeente gaat zitten 

 

Gebed om ontferming, beantwoord door de solisten met  

Gezang 299e: 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Micha 4: 1 - 7 (Naardense Bijbel) 

 

1 Geschieden zal het 
 in het latere der dagen 

 dat de berg met het huis van de Ene 

     gereed zal staan 

     aan het hoofd van de bergen, 
 hij boven heuvels verheven zal zijn; 

 gemeenschappen zullen naar hem toestromen 
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2 en gaan zullen 

 vele volkeren, 
 en zeggen: 

     gaat mee, laten wij opklimmen 

     naar de berg van de Ene, 

 naar het huis van Jakobs God 
 opdat hij ons zal onderrichten 

     in zijn wegen 

 en wij zullen gaan over zijn paden; 

 ja, van Sion moge onderricht uitgaan, 
 spreken van de Ene uit Jeruzalem! 

3 Rechtspreken zal hij 

 tussen vele gemeenschappen 

 en terechtwijzen zal hij krachtige volken 
     tot ver weg; 

 zij zullen hun zwaarden omsmeden 

     tot ploegscharen 

 en hun speren tot snoeimessen, 

 zij zullen niet meer 
 volk tegen volk een zwaard dragen 

 en zij zullen geen oorlog meer leren; 

4 zij zullen zitten 

 ieder onder zijn wijnstok 
 en onder zijn vijgenboom 

     en niemand die hen opschrikt; 

 ja, de mond van de Ene, de Omschaarde, 

     heeft gesproken! 
5 Want alle gemeenschappen 

 mogen voortgaan 

 ieder in de naam van zijn god,- 

 maar wíj 

 zullen voortgaan in de naam van de Ene, 
     onze God, voor eeuwig en dan nog! 

6 Te dien dage, is de tijding van de Ene, 

 zal ik het manke verzamelen, 

 het uitgestotene vergaderen,- 
 én wie ik kwaad heb gedaan; 

7 ik zal het manke 

     maken tot een Rest, 

 het ver weggeraakte 
     tot een krachtig volk,- 
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 en koning zal de Ene over hen zijn, 

     op de berg Sion, 
 van nu aan tot in eeuwigheid! 

 

Solisten zingen: Gezang 447 

 
Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 5 - 26 (Naardense Bijbel) 

 

5 Dus komt hij aan bij een stad van Samaria 

 die Sichar heet,- naast het gebied 
 dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven. 

6 Daar is de bron van Jakob geweest; 

 welnu, vermoeid van het lopen, 

 zo is Jezus bij de bron gaan zitten; 
 het is ongeveer het zesde uur geweest. 

7 Er komt een vrouw, uit Samaria, 

 om water te scheppen; 

 Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!- 

8 want zijn leerlingen zijn weggegaan, 
 de stad in, om etenswaren te kopen. 

9 Dan zegt de vrouw, 

 die Samaritaanse, tot hem: 

 hoe kunt u, die een Judeeër bent, 
 van mij te drinken vragen!- 

 een vrouw, 

 een Samaritaanse! 

 Judeeërs gebruiken immers niets samen 
 met Samaritanen! 

10 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 

 als u wist van de gave van God 

 en wie het is die tot u zegt 

 ‘geef mij te drinken!’, 
 dan zou ú het hém vragen 

 en zou hij het u gegeven hebben: 

 levend water! 

11 Zij zegt tot hem: 
 heer, een schepbak hebt u niet 

 en de put is diep,- 

 waar hebt u het dan vandaan, 

 het levende water?- 
12 ú bent toch niet groter dan 
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 onze vader Jakob, 

 die ons de put gegeven heeft 
 en er zelf uit heeft gedronken, 

 en zijn zonen en zijn fokvee óók?! 

13 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 

 al wie drinkt van dit water 
 zal wéér dorst krijgen; 

14 maar wie zal drinken van het water 

 dat ik hem zal geven 

 krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid,- 
 nee, het water dat ik hem zal geven 

 zal in hem worden 

 een bron van water dat opwelt 

 tot eeuwig leven! 
15 De vrouw zegt tot hem: 

 heer, geef mij dat water,- 

 dat ik geen dorst meer krijg 

 en niet hierheen hoef te komen 

 om te scheppen! 
16 Hij zegt tot haar: 

 ga, roep uw man en kom hierheen! 

17 De vrouw antwoordt en zegt: 

 ik heb geen man! 
 Jezus zegt tot haar: 

 dat zegt u fraai, ‘ik heb geen man’, 

18 want u hebt vijf mannen gehad, 

 en die u nu hebt is uw man niet; 
 het is waar wat u hebt gezegd! 

19 De vrouw zegt tot hem: 

 heer, ik aanschouw 

 dat u een profeet bent, u!- 

20 onze vaderen hebben aanbeden 
 op deze berg, 

 en júllie zeggen dat te Jeruzalem 

 de plaats is waar men moet aanbidden! 

21 Jezus zegt tot haar: 
 geloof mij, vrouw, 

 het uur komt dat jullie 

 noch op deze berg noch in Jeruzalem 

 de Vader zullen aanbidden; 
22 júllie aanbidden zonder te weten wat, 
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 wíj weten wat wij aanbidden; 

 de redding is immers uit 
 de Judeeërs; 

23 nee, het uur komt en is er nu 

 dat de waarachtige aanbidders 

 de Vader zullen aanbidden 
 in geestkracht en waarachtigheid, 

 want naar hen die hem zó aanbidden 

 is de Vader op zoek; 

24 God is geestkracht, 
 en wie hem aanbidden 

 moeten aanbidden 

 in geestkracht en waarachtigheid! 

25 De vrouw zegt tot hem: 
 ik weet dat (de) Messias komt, 

 hij die Gezalfde heet; 

 wanneer die zal komen 

 zal hij ons dat alles aankondigen! 

26 Jezus zegt tot haar: 
 ík ben het,- 

 die tot u spreekt! 

 

Verkondiging 

 

Solisten zingen: Gezang 653: 1, 3 en 7 

  

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 

 

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – 
                Adagio (uit: Sonate nr. II) 

 

Inzameling van de gaven voor Werelddiaconaat Oeganda (KIA) 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. 
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U kunt ook geven via Givt.  
 

 

 

 
 

 

 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  
Gezang 368g 

 

Stil gebed    Gebed des Heren 

 

Solisten zingen : Slotlied (staande): Gezang 793 
  

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

 

Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) – 

                Allegro maestoso (uit: Sonate nr. II) 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:               (aanvang 10.30 uur)                
 

13 juni  :   Ds. R.J. van Zwieten 
 

20 juni  :   Ds. M. Visser/Heemskerk 
 

27 juni  :   Ds. C. van den Broeke 
 

  4 juli   :   Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

30-05-2021 Collecteopbrengst                                       €  275,00 

30-05-2021 Extra collecte (Samen in actie tegen corona) € 200,00 
 
 

 
 
 

Agenda 
 

 

Wo. 09 juni : Geen ThomasTheologie                                                              
 

 

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 15.00 

en 18.00 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. 


