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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’ - 
                à 2 Clav. et Ped. Canto fermo in Canone - BWV 678 

 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 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 84: 6 
 

Gemeente gaat zitten 
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 zingt: Gezang 867 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 16: 13 – 15 (Naardense     

                                                                               Bijbel) 
13 Chag Hasoekot,- het Loofhuttenfeest 

     vier je zeven dagen lang,- 

 wanneer je inzamelt 

 van je dorsvloer en je perskuip. 
14 Verheug je dan tijdens je feest, 

 jij, je zoon, je dochter, je dienstknecht, 

     je dienstmaagd, 

 de Leviet, 
 en de zwerver-te-gast, de wees en de weduwe 

     binnen je poorten. 

15 Zeven dagen 

 zul je feestvieren voor de Ene, je God, 

 in het oord dat de Ene zal uitkiezen; 
 want hij zal je zegenen, 

 de Ene, je God, 

 in al je opbrengsten en in alle doen 

     van je handen,- 
 wees jij dan echt vol vreugde! 

 

Gemeente zingt: Gezang 827 

 
Tweede Schriftlezing: Johannes 7: 1 - 24 (Naardense Bijbel) 

 

1 Na deze dingen 

 is Jezus een omwandeling begonnen 
 in Galilea; 

 want omwandelen in Judea 

 heeft hij niet gewild 

 omdat de Judeeërs ernaar hebben gezocht 
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 hem te doden. 

2 Maar nabij geweest is 
 het feesttij der Judeeërs 

 dat de Loofhuttenbouw is, 

3 en dan zeggen zijn broers tot hem: 

 vertrek van hier en 
 ga heen naar Judea, 

 zodat ook je leerlingen (daar) 

 de werken die je doet aanschouwen, 

4 want niemand doet iets 
 in verborgenheid 

 terwijl hij ernaar zoekt 

 zelf in de openbaarheid te zijn; 

 als je deze dingen doet, 
 vertoon jezelf dan aan de wereld! 

5 Want zijn broers hebben niet 

 in hem geloofd. 

6 Dan zegt Jezus tot hen: 

 mijn moment is nog niet aanwezig,- 
 maar voor jullie is elk moment geschikt; 

7 de wereld is niet bij machte jullie te haten 

 maar mij haat hij, 

 omdat ík over hem betuig 
 dat zijn werken uit den boze zijn; 

8 klimmen júllie op naar het feest, 

 ík klim niet op naar dit feest 

 omdat mijn moment nog niet vervuld is! 
9 Maar toen hij dat tot hen gezegd had 

 is hij in Galilea gebleven. 

10 Maar met dat zijn broers opklimmen 

 naar het feest, 

 dán klimt ook híj op, 
 niet openlijk, 

 nee, zo’n beetje in het verborgene. 

11 Toen zijn de Judeeërs 

 naar hem gaan zoeken op het feest; 
 ze hebben gezegd: waar is híj? 

12 In de scharen is er 

 veel gemonkel over hem geweest; 

 sommigen hebben gezegd: 
 hij is een goed iemand!, 
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 maar anderen hebben gezegd: 

 nee, hij brengt de schare in dwaling! 
13 Niemand echter heeft 

 in de openbaarheid over hem gesproken 

 uit vrees voor de Judeeërs. 

14 Maar als het feest al op de helft is 
 klimt Jezus op naar het heiligdom 

 en is daar gaan onderrichten,- 

15 tot verwondering dan van de Judeeërs, 

 die hebben gezegd: 
 hoe heeft hij weet van de Schriften 

 zonder te hebben geleerd? 

16 Dan antwoordt Jezus hun en zegt: 

 mijn onderricht is niet van mijzelf 
 nee, van hem die mij gestuurd heeft; 

17 als iemand de wil heeft om 

 zijn wil te doen, 

 zal hij van dit onderricht wel onderkennen 

 of het uit God is 
 of dat ik van mijzelf uit spreek; 

18 wie van zichzelf uit spreekt, 

 zoekt de eigen glorie, 

 maar wie de glorie zoekt 
 van wie hem heeft gestuurd, 

 die is waarachtig; 

 ongerechtigheid is er in hem niet!- 

19 heeft Mozes u niet de Wet gegeven?- 
 en niemand van u dóet de Wet!- 

 waarom zoekt ge mij te doden? 

20 De schare antwoordt: 

 u hebt een demonie!- 

 wie zoekt u te doden? 
21 Jezus antwoordt en zegt tot hen: 

 één werk heb ik gedaan 

 en u bent allemaal verwonderd! 

22 Daarom: 
 Mozes heeft u de besnijdenis gegeven, 

 -niet dat die uit Mozes is, 

 nee: uit de vaderen- 

 en ook op sabbat besnijdt ge een mens; 
23 een mens neemt op sabbat 
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 een besnijdenis aan 

 opdat de Wet van Mozes 
 niet wordt losgelaten, 

 en ge spuwt uw gal tegen míj 

 omdat ik op sabbat 

 héél een mens gezond gemaakt heb?- 
24 oordeelt niet op het eerste gezicht 

 nee, oordeelt met een oordeel 

 dat rechtvaardig is! 

 
Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt: Gezang 528 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Max Reger (1873-1916) - 

                Kanon E-dur - (uit: Sechs Trios Op. 47, 1900) 
 

Inzameling van de gaven voor ‘De Gastvrije Hoeve’ en Onderhoud 

kerkgebouw 

 
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 



 7 

Slotlied (staande): Psalm 146a: 1, 3 en 5 

 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) – 

                ‘Wir glauben all an einen Gott’ -  

                in Organo pleno con Pedale - BWV 680 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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 

  3 okt. :  Ds. C. Pumplun 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

                           
 
 

 
 
 

Agenda 

     

Wo. 8 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. 
 

 

 

 


