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Opgang 
 

Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Georg Friedrich Händel (1685-1759) - 

                ‘Arrival of the Queen of Sheba’ 
 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 100: 1 en 2  
 

Bemoediging 
 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

G:  Die hemel en aarde gemaakt heeft 

V:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G:  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 

G:  Amen. 
 

Vervolg: Psalm 100: 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 

G:     Amen.    
 

Vervolg: Psalm 100: 4  

 

Gemeente gaat zitten 

Gesprek met de kinderen 
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 

Gebed om ontferming 
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Gemeente zingt: 
 

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 

 
Gemeente/solisten zingen: Psalm 146c: 1, 6 en 7 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 - 12 (Naardense Bijbel) 
 

1 Hij laat mij terugkeren 
 naar de ingang van 

     het huis, 

 en zie, er stromen wateren naar buiten 

 van onder de dorpel 
     van het huis naar het oosten, 

 want de voorkant van het huis 

     is op het oosten; 

 de waterstromen dalen neer 
 van onder de rechter schouder van het huis, 

 van de zuidkant van het altaar. 

2 Hij leidt mij door de noorderpoort 

     naar buiten 

 en laat mij buitenom draaien 
 naar de buitenpoort 

 die gewend staat 

       in de richting van het oosten; 

 en ziedaar waterstromen die opborrelen 
 vanuit de rechter schouder. 

3 De man gaat op het oosten naar buiten, 

     met een meetlint in zijn hand, 

        en meet duizend el af; 
 dan laat hij mij het water oversteken: 

        water tot de schenen. 

4 Weer meet hij er duizend af 

 en laat hij mij het water oversteken: 
        water tot de knieën; 

 weer meet hij er duizend af 

 en laat hij mij oversteken: 

        water tot de lendenen. 
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5 Weer meet hij er duizend af: 

 een beek 
 die ik niet eens kán oversteken,- 

 want de waterstromen staan zo hoog 

        dat het water is waar je moet zwemmen, 

 een beek die niet over te steken is. 
6 Hij zegt tot mij: 

        heb je dat gezien, mensenzoon? 

 Dan helpt hij mij lopen en terugkeren 

        naar de oeverlip van de beek. 
7 Als ik terugkeer, 

 ziedaar, op de oeverlip van de beek 

 is geboomte, zeer overvloedig,- 

 de ene kant en de andere kant. 
8 Hij zegt tot mij: 

 deze wateren stromen weg 

 naar het Galilea in het oosten 

 en dalen neer op de Jordaansteppe; 

 zijn ze bij de zee aangekomen 
 in die stinkende watermassa’s, 

        dan zullen die wateren genezen worden!- 

9 geschieden zal het 

        dat alle levende ziel 
        waarvan het zal wemelen 

 overal waar de beek komt, zal overleven 

 en dat de vis zeer overvloedig zal worden; 

 want zijn deze waterstromen 
        daar aangekomen 

 dan worden ze genezen en leven ze 

 overal waar de beek komt; 

10 geschieden zal het: 

        er zullen vissers bij hem staan 
 van Een Gedi tot Een Eglajim, 

 droogplaatsen voor netten zullen er zijn; 

 zijn vis zal er zijn naar zijn aard, 

 en als de vis in de grote zee 
       zo zeer overvloedig; 

11 zijn moerassen en zijn poelen, 

        die zullen niet genezen, 

        aan het zout zijn die prijsgegeven; 
12 aan de beek zal opschieten, op zijn oeverlip 
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        aan de ene kant en de andere kant, 

 allerlei geboomte om van te eten,- 
 welks blad niet verwelkt 

        en welks vrucht niet opraakt: 

 elke maand draagt het eerstelingen, 

 want zijn waterstromen, 
 uit het heiligdom komen die voort; 

 zijn vrucht zal er zijn om te eten 

 en zijn blad tot genezing! 
 

Gemeente/solisten zingen: Gezang 608 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 5: 1 - 18 (Naardense Bijbel) 
 

1 Na dat alles is er 

 een feesttij van de Judeeërs 

 en klimt Jezus op naar Jeruzalem. 
2 Maar er is in Jeruzalem bij de Schaapspoort 

 een bronnenbad, 

 in het Hebreeuws Betzata geheten, 

 dat vijf zuilengangen heeft; 
3 daarin lag altijd een menigte zieken, 

 blinden, lammen en verdorden. 

 Zij hoopten op de beweging in het water, 

4 want een engel van de Heer 

 daalde van tijd tot tijd af in het bad 
 en bracht het water in beroering; 

 wie dan na de beroering van het water 

 als eerste erin wist af te dalen, 

 werd gezond,- 
 door wat voor kwaal hij ook 

 werd vastgehouden.  

5 Er is daar iemand geweest, een mens die 

 al achtendertig jaren zijn ziekte had. 
6 Jezus ziet hem liggen 

 en als hem ter kennis komt dat hij die 

 reeds lange tijd heeft, 

 zegt hij tot hem: 
 wil je het, gezond worden? 

7 De zieke antwoordt hem: 

 heer, ik heb geen mens 

 om, wanneer het water wordt beroerd, 
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 mij in het bad te werpen; 

 maar terwijl ík aankom 
 daalt een ander eerder dan ik neer! 

8 Jezus zegt tot hem: 

 ontwaak, 

 pak je draagbed op en wandel! 
9 En meteen wordt deze mens gezond, 

 hij pakt zijn draagbed op 

 en is gaan wandelen. 

 Maar het is sabbat geweest, 
 op die bijzondere dag. 

10 Dus hebben de Judeeërs 

 tot de genezene gezegd: 

 het is sabbat: 
 het is je niet geoorloofd 

 je draagbed op te pakken! 

11 Maar hij antwoordt hun: 

 die mij gezond gemaakt heeft, 

 die heeft tot mij gezegd 
 ‘pak je draagbed op en wandel!’ 

12 Ze vragen hem: wie is de mens 

 die tot jou gezegd heeft 

 ‘pak op en wandel!’? 
13 Maar de geheelde 

 heeft niet geweten wie het is,- 

 want Jezus ontwijkt de schare 

 die er op die plaats is. 
14 Na deze dingen vindt Jezus hem 

 in het heiligdom 

 en zegt tot hem: 

 zie, je bent nu gezond geworden,- 

 zondig niet meer, 
 opdat niet iets ergers aan jou geschiede!  

15 Deze mens gaat heen 

 En  zegt tot de Judeeërs 

 dat het Jezus is 
 die hem gezond gemaakt heeft. 

16 Daarom zijn de Judeeërs 

 Jezus gaan vervolgen, 

 omdat hij dit op de sabbat heeft gedaan. 
17 Maar hij heeft hun geantwoord: 
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 mijn Vader werkt tot nu toe 

 en ík werk ook! 
18 Daardoor zijn toen de Judeeërs 

 eens te meer zijn dood gaan zoeken, 

 omdat hij niet alleen de sabbat losmaakte 

 nee, ook God zijn eigen Vader noemde,- 
 zichzelf gelijkmakend aan God. 
 

Gemeente zingt: Gezang 339c 

 

Verkondiging 
 

BEDIENING HEILIGE DOOP AAN 

 
Levi Samuel Benjamin Schellekens 

 

Gemeente/solisten zingen, terwijl de dopeling wordt 

binnengedragen, begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:  
 

Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’ 
 

Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy 

 

Presentatie  
 

Ouderling:     Hier in Gods huis is binnengebracht: 

                   Levi Samuel Benjamin Schellekens, zoon van         

    Franciscus Johannes Henricus Maria Schellekens en  
     Suzanne Ellen Schellekens-Heersink. 

 

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de  

                   naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?  

 
Ouders:         Ja, dat verlangen wij.  

 

Voorganger: En met welke naam zal hij gedoopt worden?  

 
Ouders:         Levi Samuel Benjamin Schellekens. 

                   

Voorganger: Moge zijn naam geschreven staan in de palm van       

                       Gods hand.  
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Doopverantwoording 

 
Voor Levi: 

 
- PASEN - 

Een diep verdriet dat ons is aangedaan 
kan soms, na bittere tranen, onverwacht 

gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan,  

op Paasmorgen, zéér vroeg nog op den dag. 

Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula’s verfraaid, 

zag ik, zondags getooid, een kindje staan. 

Het wees en wees en keek mij stralend aan. 

De maartse regen had het ’s nachts gedaan: 
daar stond zijn doopnaam, in sterkers gezaaid. 

 

Ida Gerhardt (1905-1997) 

(uit: ‘Vijf vuurstenen’ 1974 ) 
 

Doopgebed 

 

Doop en Handoplegging 
 

Ontsteken en aanbieden doopkaars 

 

Vraag aan de ouders:  
 

Voorganger: Willen jullie Levi Samuel Benjamin ontvangen als  

                   een kind van God en je door zijn aanwezigheid in  

    jullie huis  en leven laten sterken in het geloof? En    

                  willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer ons  
                  heeft gebaand?  

 

Ouders:         Ja, dat beloven wij. 

 
                                                                                Gemeente gaat staan 

Verwelkoming 

 

Vraag aan de gemeente: 
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Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden 

                        om hem in woord en daad te bewaren bij het              
                        hartsgeheim van de gemeente, hem opnemen in uw  

                        liefde om met hem te gaan de weg van het                  

                        Koninkrijk? 

 
Gemeente:   Ja, dat beloven wij. 

 

Gemeente/solisten zingen: Gezang 221 
 

Wij brengen elkaar de vredegroet 
 

Gemeente gaat zitten 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgel en trompet: Georg Friedrich Händel (1685-1759) -  

                           Suite in D major 
 

Inzameling van de gaven voor:  

-  KIA Binnenlands Diaconaat Vakantietas en Jeugdwerk 

-  Stichting Present (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst en op    
   de website) 
 

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.  
 

 

 
 

 

 
 

 

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Present, dit graag 

vermelden.   
 



 10 

VOORBEDEN - intenties, beantwoord door de solisten met:  

Gezang 368g 
 

Stil gebed    Gebed des Heren 

 

Slotlied (staande): Gezang 634 
 

Zegen, beantwoord door de solisten met: 
 

 

 
 

 

Orgelspel: Georg Friedrich Handel (1685-1759) - 

                ‘Hallelujah’ (uit: The Messiah) 
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Hidde van Griethuijsen (16 jaar) speelt ruim negen jaar trompet 

en combineert momenteel zijn VWO-opleiding met de 

vooropleiding aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag waar 

hij trompet studeert bij Erwin ter Bogt. 
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SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 11 JULI T/M 15 

AUGUSTUS 2021 
 

11 juli   : Ds. Jantine Heuvelink                               10.00 uur  

 Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 

 
18 juli   : Ds. Eddy Reefhuis                               10.00 uur  

 Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk 
 

Voor de diensten vanuit de Oranjekerk geldt dat ze online te 

volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. 60 kerkgangers kunnen 

de dienst bijwonen. Aanmelding vooraf is niet meer nodig.  
  

25 juli   : Pastor Nelly Versteeg                       10.00 uur  

          Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de  

          Zwijgerkerk 

 
 1 aug.  : Ds. Wilken Veen                               10.00 uur  

 Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de  

 Zwijgerkerk 
 

De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te 

volgen. Wel is naderhand een audio-opname beschikbaar op 
Youtube – zie de link www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten. 

60 mensen kunnen de diensten fysiek bijwonen. Aanmelden is niet 

nodig. 

 

Op 11, 18, 25 juli en 1 augustus is de Thomaskerk gesloten. 
 

  8 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer                       10.30 uur  

              Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 

 
15 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer                       10.30 uur  

              Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk 
 

Voor de diensten vanuit de Thomaskerk geldt dat ze online te 

volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de diensten ook 

fysiek bijwonen. 

 
 

 

 

 

http://www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                              
 

11 juli :   Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

18 juli :   Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

25 juli :   Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

  1 aug. :   Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

27-06-2021 Collecteopbrengst                                      € 220,00 
 
 

 
 
 

Agenda 
 

 

Wo. 07, 14, 21 en 28 juli : Geen ThomasTheologie 

     
Wo. 04 aug. : ThomasTheologie                                 14.00 uur 

 

 

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. 

 
 

 

 

 
 


