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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

               Sonate VI G dur - BWV 530 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 19: 1 

  

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 19: 2 

 

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 19: 3 
 

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! 

 

Cantorij van Vrijburg zingt: Gezang 652 

 

Afscheid van de aftredende ambtsdrager 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Genesis 1 (Naardense Bijbel) 
 

1 Bij begin 

 is God gaan scheppen,- 

 de hemelen en het aardland. 
2 Het aardland 

 is in z’n geschieden geworden 

     woestheid en warboel, 

 en duisternis 
     op het aanschijn van de oervloed,- 

 en geestesadem van God 

 wervelend 

     over het aanschijn van de wateren. 

3 Dan zegt God: geschiede er licht!- 
 en er geschiedt licht. 

4 God ziet het licht aan: ja, het is goed! 

 Zo brengt God scheiding aan 

 tussen het licht en de duisternis. 
5 God roept tot het licht ‘dag’ 

 en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; 

 er geschiedt een avond 

     en er geschiedt een ochtend: 
     één dag. 

6 Dan zegt God: 

 geschiede er een gewelf in het water,- 

 geschiede er scheiding 

 tussen water en water! 
7 Dan maakt God 
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 het gewelf 

 en brengt hij scheiding aan 
 tussen de wateren onder het gewelf 

 en de wateren 

 boven het gewelf; 

 en zo geschiedt. 
8 God roept tot het gewelf ‘hemel’; 

 er geschiedt een avond 

     en er geschiedt een ochtend: 

     tweede dag. 
9 Dan zegt God: 

 dat de wateren onder de hemel 

     te hoop lopen naar één oord, 

 en zichtbaar worde het droge!- 
 en zo geschiedt. 

10 God roept tot het droge ‘land’ 

 en tot de ophoping van de wateren 

     heeft hij geroepen 

     ‘zeeën’; 
 God ziet het aan: ja, het is goed! 

11 Dan zegt God: 

 laat het land groen doen groeien, 

 een gewas dat zaad zaait, 
 een vruchtdragend geboomte 

 dat vrucht maakt 

     naar zijn verschil 

 met daarin zijn zaad over het land!- 
 en zo geschiedt. 

12 En het land 

 brengt al wat groen is naar buiten, 

     gewas dat zaad zaait naar zijn verschil 

 en geboomte 
    dat vrucht maakt met daarin zijn zaad, 

     naar zijn verschil; 

 God ziet het aan: ja, het is goed! 

13 Er geschiedt een avond 
     en er geschiedt een ochtend: 

     derde dag. 

14 Dan zegt God: 

 geschiede er: 
     lichten aan het gewelf van de hemel 
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 om scheiding aan te brengen 

 tussen de dag en de nacht; 
 geschieden zullen die 

     als tekenen en samenkomsttijden, 

 voor dagen en jaren; 

15 geschieden zullen ze 
     als lichten aan het gewelf van de hemel 

 om licht te brengen over het land!- 

 en zo geschiedt. 

16 God maakt 
 de twee grote lichten: 

 het grote licht voor het beheer van de dag, 

 het kleine licht 

     voor het beheer van de nacht, 
 en ook de sterren. 

17 God geeft ze aan het gewelf van de hemel 

 om licht te brengen over het land, 

18 om te beheren de dag en de nacht, 

 om scheiding aan te brengen 
 tussen het licht en de duisternis; 

 God ziet het aan: ja, het is goed! 

19 Er geschiedt een avond 

     en er geschiedt een ochtend: 
     vierde dag. 

20 Dan zegt God: 

 laten de wateren wemelen 

 van het gewriemel van bezield leven,- 
 en laat er gevogelte vliegen over het land, 

 over het aanschijn van het gewelf, de hemel! 

21 En God schept 

 de grote gedrochten,- 

 en alle levende ziel die rondkruipt, 
 waarvan de wateren zijn gaan wemelen, 

     naar hun verschil, 

 en elke gevleugelde vogel naar z’n verschil; 

 God ziet het aan: ja, het is goed! 
22 Dan zegent God hen, en zegt: 

 draagt vrucht, weest overvloedig, 

 vult het water in de zeeën, 

 en ook het gevogelte 
     zij overvloedig in het land! 
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23 Er geschiedt een avond 

     en er geschiedt een ochtend: 
     vijfde dag. 

24 Dan zegt God: 

 brenge het land naar buiten: 

     ‘levende ziel’ naar haar verschil: 
 vee, onderkruipsel 

     en wildleven op land 

 naar zijn verschil; 

 en zo geschiedt. 
25 God maakt het wildleven 

     van het land naar z’n verschil, 

 het vee naar z’n verschil 

 en alle kruipsel van de grond 
     naar z’n verschil; 

 God ziet het aan: ja, het is goed! 

26 Dan zegt God: 

 maken wij een mensheid 

 in ons beeld en als onze gelijkenis,- 
 laten zij neerdalen bij de vissen van de zee 

 en het gevogelte van de hemel, 

 bij het vee en bij alles van het land, 

 en bij alle kruipsel 
     dat kruipt over het land! 

27 God schept de mensheid in zijn beeld, 

 in het beeld van God 

     heeft hij hem geschapen; 
 mannelijk en vrouwelijk 

     heeft hij hen geschapen. 

28 Dan zegent hij hen, God, 

 en hij zegt tot hen, God: 

 draagt vrucht, wordt overvloedig, 
     vervult het land 

     en bedwingt het!- 

 en daalt neer 

 bij de vissen van de zee 
     en het gevogelte van de hemel, 

 bij alle leven dat kruipt over het land! 

29 God zegt: 

 zie, geven zal ik u al het zaadzaaiend gewas 
 op het aanschijn van heel het land 
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 en alle geboomte 

     waaraan een boomvrucht zaad zaait,- 
 voor jullie zal het er zijn als eten!- 

30 en voor al het wildleven van het land 

     en alle gevogelte van de hemel 

 en al wat er kruipt over het land, 
 waarin een levende ziel is, 

 (geef ik) al het groen van gewas als eten!- 

 en zo geschiedt. 

31 God beziet al wat hij heeft gemaakt 
 en zie, zéér goed!- 

 er geschiedt een avond 

     en er geschiedt een ochtend, 

     zesde dag. 
 

Gemeente zingt: Gezang 850 

 

Vervolg Schriftlezing: Genesis 2: 1 - 7 (Naardense Bijbel) 

 
1 Voltooid worden de hemelen en het aardland 

 en heel hun strijdschaar. 

2 God voltooit op de zevende dag 

 zijn werk dat hij heeft gedaan; 
 hij houdt sabbat op de zevende dag 

 van al zijn werk dat hij heeft gedaan. 

3 God zegent de zevende dag 

 en heiligt die; 
 want daarop heeft hij sabbat gehouden 

     van al zijn werk, 

 dat God geschapen heeft om te doen. 

4 Dit zijn de geboorten van de hemelen 

     en het aardland 
     toen zij werden geschapen,- 

 ten dage 

 dat de Ene, God, aardland en hemelen maakte. 

5 Alle struikgewas van het veld 
 geschiedt nog niet op het land 

 en alle gewas van het veld 

     spruit nog niet uit,- 

 want de Ene, God, 
     heeft het nog niet doen regenen 
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     over het land 

 er is géén mensheid 
 om de grond te dienen. 

6 Maar een damp klimt op van het land,- 

 en heeft doordrenkt heel het aanschijn 

     van de grond .  
7 Dan formeert de Ene, God, 

     de mens 

 van stof uit de grond 

 en blaast in zijn neusgaten 
     ademhaling van leven; 

 zo wordt de mens 

     tot levende ziel. 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 
 

Verkondiging  
 

Gemeente zingt: Gezang 602 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Aria uit cantate ‘Ich will den 

Kreuzstab gerne tragen’ (BWV 56) 
 

Endlich, endlich wird mein Joch 

Wieder von mir weichen müssen. 

Da krieg ich in dem Herren Kraft, 
Da hab ich Adlers Eigenschaft, 

Da fahr ich auf von dieser Erden 

Und laufe sonder matt zu werden. 

O gescheh es heute noch! 

 
Eindelijk, eindelijk zal dan mijn juk 

weer van mij moeten wijken. 

Dan krijg ik kracht in de Heer, 

en sla ik als een adelaar mijn vleugels uit, 
dan stijg ik op van deze aarde, 

dan loop ik, zonder moe te worden. 

O, mocht het vandaag nog gebeuren! 
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Inzameling van de gaven voor Wijkdiaconie en Vredeswerk Israël en 

Palestina 
 

Thomaskerk 

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 gezongen door de Cantorij van 
Vrijburg: Maurice Duruflé (1902-1986): ‘Notre Père’ 

 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctificié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
 

Slotlied (staande): Psalm 126a (voorzang: Cantorij van Vrijburg,    

                            refrein: allen) 
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Cantorij van Vrijburg zingt: ‘Ierse Zegen’ 

 
‘Zo Gods geest ons wil leiden en de wind als steuntje in de rug, 

regen, kom, speel ons in het gezicht, onthaal ons op de stralen van 

de zon. Alle dagen van ons leven houdt God ons in de holte van zijn 

hand.’ 
 

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

                Allegro Vivace (uit: Sonate II) 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

  3 okt. :  Ds. C. Pumplun 
 

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

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

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

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

19-09-2021 Collecteopbrengst                                       € 265,00 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

Wo. 29 sep. :   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. 


