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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - 
                 à 2 Clav. et Ped. - BWV 676 

 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 139: 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 139: 3 en 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 

G:     Amen.    
 

Vervolg: Psalm 139: 14 

 

  
Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
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Gebed om ontferming 

 
Gemeente zingt: 

 

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

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
 

Gemeente zingt: Gezang 304 

 

Herbevestiging ambtsdragers 
 

Presentatie van de her te bevestigen ambtsdragers 

Opdracht 
Gelofte en verbintenis 

Aanvaarding en verwelkoming 

 

Gemeente gaat staan 

 
V: Gemeente, 

 Dit zijn uw nieuwe ambtsdragers 

 Wilt u hen in uw midden ontvangen 

 en hen hooghouden in hun ambt? 
G:  Ja, dat willen wij van harte 

 

Vredegroet 

 
V:  De vrede van de Heer zij altijd met u. 

G:  En met uw geest. 

V:  Wenst elkaar de vrede. 

 

De voorganger brengt de herbevestigde ambtsdragers de 
vredegroet. De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet. 

 

Gemeente zingt: Gezang 345 
 

 

Gemeente gaat zitten 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Jeremia 2: 4 – 13 (Naardense Bijbel) 
 

4 Hoort het woord van de Ene, 

     huis van Jakob,- 
 en alle families van het huis Israëls!- 

5 zó heeft gezegd de Ene: 

 wat hebben uw vaderen bij mij 

     aan verkeerds gevonden?, 
 dat zij het ver weg zijn gaan zoeken 

     en niet bij mij,- 

 en achter wat ijl is aangaan 

     en zelf ijl zijn geworden?- 
6 en niet hebben gezegd: 

 waar is de Ene, 

 die ons heeft doen opklimmen 

    uit het land Egypte,- 
 die ons deed gaan door de woestijn, 

 door een land van steppe en afgrond, 

 door een land van dorheid en doodsschaduw, 

 door een land 

 waardoor nooit iemand is overgestoken 
 en waar nooit een mens is blijven zitten; 

7 ík deed u komen 

     in het land van de wijngaard 

 om de vrucht daarvan te eten en al zijn goed; 
 ge zijt gekomen en hebt mijn land besmet 

 en hebt mijn erfgoed gemaakt tot een gruwel; 

8 de priesters hebben nooit gezegd: 

     wáár is de Ene?, 
 de handhavers van het onderricht 

    wilden van mij niet weten 

 en de herders leidden van mij af, 

 de profeten profeteerden bij de baäl, 

 en wie niets uitrichten, 
     die gingen ze achterna; 

9 daarom zal ik 

 nog een lang geding tegen u voeren, 

    is de tijding van de Ene; 
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 de zonen van uw zonen 

     breng ik in het geding; 
10 want doorkruist maar 

 de kustlanden van de Kitiërs en ziet toe, 

 zendt mensen naar Kedar 

     en gebruikt al uw verstand,- 
 ziet toe: 

 is daar ooit zoiets geschied?- 

11 heeft zo’n volk goden ingeruild?, 

 en dat zijn niet eens goden!- 
 maar mijn gemeente 

     heeft zijn glorie ingeruild 

     voor wat niets uitricht, 

12 hemelen, huivert hiervan, 
 verstart, beeft, bewoners der aarde!, 

     is de tijding van de Ene; 

13 want twéé kwaden 

     heeft mijn gemeente gedaan: 

 mij hebben ze verlaten, 
     de ader van levend water, 

 om zich bronbakken uit te houwen, 

 gebroken bakken 

 die geen water houden; 
 

Gemeente zingt: Gezang 177 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 6: 60 - 71 (Naardense Bijbel) 
 

60 Dan zeggen, als ze het horen, 

 velen van zijn leerlingen: 

 hard is dit spreken; 

 wie is bij machte dit te horen? 
61 Maar omdat Jezus uit zichzelf al weet 

 dat zijn leerlingen hierover morren, 

 zegt hij tot hen: 

 laat dit jullie struikelen?- 
62 wat dan als ge zult aanschouwen 

 hoe de mensenzoon opklimt 

 naar waar hij eerder was?-  

63 de Geest is het die levend maakt, 
 het vlees brengt geenszins baat; 
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 de dingen die ik tot u heb uitgesproken, 

 die zijn Geest 
 en zijn leven; 

64 nee, er zijn onder u enkelen 

 die niet geloven! 

 Want Jezus heeft van begin af geweten 
 wie het zijn die niet geloven 

 en wie het is die hem zal prijsgeven. 

65 En hij heeft gezegd: 

 daarom heb ik u gezegd 
 dat niemand bij machte is te komen tot mij, 

 als het hem niet wordt gegeven 

 vanuit de Vader! 

66 Daardoor 
 deinzen velen van zijn leerlingen achteruit; 

 zij hebben niet meer 

 met hem omgewandeld. 

67 Dan zegt Jezus tot de twaalf: 

 wilt ook gij dat niet: heen gaan? 
68 Simon Petrus antwoordt hem: 

 heer, naar wíe zouden we weggaan?- 

 u hebt woorden van eeuwig leven, 

69 en wíj zijn gaan geloven en erkennen 
 dat ú bent de heilige van God! 

70 Jezus antwoordt hun: 

 u, de twaalf, 

 heb ík u niet uitgekozen?- 
 en één uit u is een uiteenwerper! 

71 Maar hij heeft dat gezegd van 

 Judas van Simon Isjkariot; 

 want die zou hem prijsgeven, 

 één uit de twaalf. 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging 
 
Gemeente zingt: Gezang 391 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Improvisatie 
 

Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie 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. 
 

U kunt ook geven via Givt.  
 

 
 

 

 

 
 

 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met:  

Gezang 368g 

 
Stil gebed    Gebed des Heren 

 

Slotlied (staande): Gezang 422 

  
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Praeludium A-moll - BWV 543 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

  5 sep. :  Ds. E.J. de Wijer 
 

12 sep. :  Ds. E.J. de Wijer 
 

19 sep. :  Ds. R.J. van Zwieten 
 

26 sep. :  Ds. E.J. de Wijer &      Gemeentezondag 

               Ds. J. Röselaers                   Gemeenschappelijke dienst,    

                                                        samen met Vrijburg in de  
                                                         Thomaskerk 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

22-08-2021 Collecteopbrengst                                       € 140,00                           
 
 

 
 
 

Agenda 
     

Wo. 1 sep. : 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. 

 
 

 

 


