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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Adagio-Vivace 

                uit: Sonata 4. à 2 Clav: et Ped - BWV 528 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Gezang 280: 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: Gezang 280: 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: Gezang 280: 5 
 

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 315 

 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Ruth 1: 1 – 17 

 

1 Het geschiedde in de dagen van het richten der richteren,     
 er geschiedde een hongersnood in het land. 

 Een man van Bethlehem in Juda ging heen 

 om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab, 

 hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 
2 De naam van de man was Elimelech, 

 de naam van zijn vrouw Naomi 

 en de namen van de twee zonen Machlon en Chiljon, 

 Efratieten van Bethlehem in Juda. 
 Ze kwamen in het veld van Moab en waren daar. 

3 Elimelech stierf, de man van Naomi. 

 Zij bleef over, zij en haar twee zonen. 

4 Die deden Moabitische vrouwen op. 

 De naam van de ene was Orpa, 
 de naam van de tweede Ruth. 

 Ze zaten daar ongeveer tien jaar. 

5 Ook die twee, Machlon en Chiljon, stierven. 

 Zo bleef de vrouw alleen over 
 zonder haar twee kinderen en zonder haar man. 

6 Ze stond op, zij en haar schoondochters 

 en keerde terug uit het veld van Moab, 

 want ze had in het veld van Moab gehoord 
 dat JHWH had omgezien naar zijn volk 

 door hun brood te geven. 

  7 Ze trok weg uit de plaats waar ze geweest was 

 en haar twee schoondochters met haar. 
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 Ze gingen voort op de weg 

 om terug te keren naar het land Juda. 
8 Naomi zei tegen haar twee schoondochters: 

 Ga, keer terug, 

 ieder naar het huis van je moeder. 

 Bewijze JHWH je dezelfde trouw 
 als die u hebt bewezen 

 aan de gestorvenen en aan mij. 

 Geve JHWH je dat je rust vindt, 

 ieder in het huis van je man. 
9 Naomi kuste hen 

 maar zij verhieven hun stem en weenden. 

10    Ze zeiden tegen Naomi: 

 Welzeker, we keren met u naar uw volk terug. 
11    Maar Naomi zei: 

 Keert terug, mijn dochters. 

 Waarom zouden jullie meegaan met mij? 

 Heb ik nog zonen in mijn ingewand 

 die jullie tot mannen zouden kunnen zijn? 
 12      Keert terug, mijn dochters, gaat! 

 Ik ben immers te oud om een man toe te behoren. 

 Maar al kon ik zeggen: ‘er is hoop voor mij’, 

 ook al zou ik nog deze nacht een man toebehoren 
 en ook al zou ik zonen baren, 

13        zouden jullie er dan op wachten 

    tot ze groot geworden zouden zijn? 

            Zou jullie daarom verhinderd worden 
            een man toe te behoren? 

 Nee, toch, mijn dochters! 

             Want mijn lot is veel te bitter voor jullie, 

 tegen mij is immers de hand van JHWH uitgegaan. 

14  Toen verhieven zij hun stem en weenden opnieuw. 
  Orpa kuste haar schoonmoeder, 

  Ruth echter kleefde haar aan. 

15  Zij zei: 

 Zie, je schoonzuster keert terug 
 naar haar volk en naar haar goden. 

 Keer terug, achter je schoonzuster aan. 

16   Maar Ruth zei: 

 Dring er bij mij niet op aan u te verlaten 
 door terug te keren, weg van u. 
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 Want waarheen u gaat, zal ik gaan 

 en waar u vernacht, zal ik vernachten, 
 uw volk is mijn volk en uw god is mijn god; 

17 waar u sterft wil ik sterven 

 en ook daar wil ik begraven worden. 

 Zo moge JHWH mij doen, ja nog sterker: 
 zelfs de dood zal geen scheiding maken 

 tussen u en mij. 

 

Gemeente zingt: Gezang 803: 1 en 2 
 

Vervolg Schriftlezing: Ruth 1: 18 - 22 

 

18 Toen ze zag dat ze vastbesloten was  
  met haar mee te gaan, 

  hield ze op tot haar te spreken. 

19 Zo gingen zij, getweeën, tot zij in Bethlehem kwamen. 

  En het geschiedde,  

  toen zij in Bethlehem gekomen waren, 
  dat de hele stad om hen in beroering was. 

  Zij zeiden: 

 Is dat niet Naomi? 

20 Maar Naomi zei tegen hen: 
 Roep mij niet bij de naam Naomi, 

 roep tegen mij Mara, 

 want Sjaddai heeft het mij zeer bitter gemaakt. 

21 Ik, vol ben ik heengegaan, 
 maar leeg deed JHWH mij terugkeren. 

 Waarom zou u tegen mij Naomi roepen, 

 nu JHWH zich tegen mij verklaard heeft 

 en Sjaddai mij kwaad heeft gedaan? 

22   Zo keerde Naomi terug met Ruth,  
 de Moabitische, haar schoondochter  

        die terugkeerde uit het veld van Moab. 

 Ze kwamen te Bethlehem 

 bij het begin van het maaien van de gerst. 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  
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Gemeente zingt: Gezang 803: 3 en 4 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

                ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’ - BWV 639 
 

Inzameling van de gaven voor Buurthulp Oost en West 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 te beantwoorden met: Gezang 368g 

 

Stil gebed    Gebed des Heren 
 

Slotlied (staande): Gezang 919 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
                Praeludium und Fuga e-moll - BWV 533 
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AKTIE VRIJHEIDSMAIL – SEPTEMBER 
 

Graag vragen wij 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
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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

               Ds. J. Röselaers                   Gemeenschappelijke dienst,    
                                                        samen met Vrijburg in de  

                                                         Thomaskerk 

  3 okt. :  Ds. C. Pumplun 
 

10 okt. :  Ds. R.J. van Zwieten 
 

17 okt. :  Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

12-09-2021 Collecteopbrengst                                       € 362,50 

12-09-2021 Stichting Present                                         € 272,50   
 
 

 
 
 

Agenda      

Di.    21 sep. :  ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                           Het Santiago trio 

                       Francisco López Serrano, cello 
                      José Joaquín Parejo Bullón, piano 
 

Wo. 22 sep. :   ThomasTheologie                                 14.00 uur                     
 

Vr.  24 sep. :   ThomasFilm: ‘Corpus Christi’ (2019)      19.30 uur 

   Regie: Jan Komasa – Live in De Thomas 
                       Meer informatie op: www.dethomas.nl 
 

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. 


