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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                ‘Von Gott will ich nicht lassen’ -  
                Il canto fermo nel pedale - BWV 658 

   

                                                                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: 8 

 
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 

 

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 304: 1, 2 en 3 

 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Exodus 34: 1 - 10 (Naardense Bijbel) 

 
1 De Ene zegt tot Mozes: 

 hak je twee stenen platen uit, 

     als de eerste; 

 schrijven zal ik op die platen 

 de woorden 
 die geweest zijn op de eerste platen, 

     die je hebt verbrijzeld. 

2 Wees tegen de ochtend gereed; 

 opklimmen zul je in de ochtend 
     naar de berg Sinaï, 

 posteren zul je je dáár voor mij, 

     op de top van de berg; 

3 geen man mag met je mee opklimmen, 
 en ook mag op heel de berg geen man 

     zich laten zien; 

 ook het wolvee en het rundvee 

     mogen niet weiden 

 tegenover die berg! 
4 Hij hakt uit: 

 twee stenen platen, als de eerste; 

 dan recht Mozes in de ochtend zijn schouders 

     en klimt op naar de berg Sinaï,- 
 zoals de Ene hem heeft geboden; 

 in zijn hand neemt hij mee: 

 de twee stenen platen. 



 4 

5 Néér daalt de Ene in de wolk 

 en posteert zich daar bij hem; 
 hij roept de naam ‘Ene’ uit. 

6 Dan trekt de Ene voorbij, 

      vlak voor zijn aanschijn, 

 en roept hij uit: 
 Ene, Ene, 

 Godheid ontfermend en genadig!- 

 lankmoedig en overvloedig 

     in vriendschap en trouw!- 
7 die vriendschap bewaart voor duizenden, 

 die onrecht verdraagt, 

     overtreding en zonde; 

 maar ongestraft: níets laat hij ongestraft, 
 bezoekend het onrecht van vaders 

 aan zonen en zoons-zonen, 

 aan derden en vierden! 

8 Dan haast Mozes zich,- 

 knielt ter aarde en buigt zich neer. 
9 Hij zegt: 

 als ik toch genade heb gevonden 

     in uw ogen, mijn Heer, 

 laat dan mijn Heer toch meegaan 
     in ons midden; 

 want een gemeente hard van nek is het, 

 maar vergeven moet u ons onrecht 

     en onze zonde 
       en ons als erfdeel aanvaarden! 

10 Dan zegt hij: 

    hier ben ik, 

 ik smeed een verbond; 

 tegenover heel je gemeente 
     zal ik wonderen doen 

 zoals nog niet geschapen zijn 

     op heel de aarde 

     en bij welke van de volkeren ook; 
 zien zal heel de gemeente 

     in welks kring jij bent 

     het doen van de Ene,- 

     dat het vreeswekkend is 
 wat ik samen met jou ga doen; 
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Gemeente zingt: Psalm 81: 1, 4, 7, 8 en 9 

 
Tweede Schriftlezing: Johannes 8: 1 - 11 (Naardense Bijbel) 

 

1 Maar Jezus vertrekt naar de Olijfberg. 

2 ’s Morgens vroeg 
 bereikt hij weer het heiligdom,- 

 waar heel de gemeenschap 

 tot hem is gekomen 

 en hij, neergezeten, hen heeft onderricht. 
3 Maar de schriftgeleerden en de Farizeeërs 

 brengen een vrouw mee, 

 op overspel betrapt; 

 ze stellen haar op in het midden 
4 en zeggen tot hem: 

 u geeft onderricht, welnu, 

 deze vrouw is op heterdaad betrapt 

 op overspel; 

5 in de Wet heeft Mozes ons geboden 
  (vrouwen) te stenigen; 

 ú dan, wat zegt u? 

6 Maar dit hebben ze gezegd 

 om hem te beproeven, 
 zodat ze iets zouden hebben 

 om hem aan te klagen. 

 Maar Jezus heeft zich 

 naar beneden gebukt 
 en is met zijn vinger gaan 

 ‘schrijven in de aarde’. 

7 Maar als ze hem vragen blijven stellen 

  richt hij zich op en zegt hij tot hen: 

 wie van u zonder zonde is 
 werpe als eerste een steen naar haar! 

8 Weer heeft hij zich gebukt 

 en is gaan ‘schrijven in de aarde’. 

9 Maar op het horen hiervan 
 zijn ze één voor één weggegaan, 

 te beginnen bij de oudsten; 

 helemaal alleen wordt hij achtergelaten, 

 met de vrouw 
 die het middelpunt was. 
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10 Maar Jezus richt zich op en zegt tot haar: 

 vrouw, waar zijn ze?- 
 heeft niemand je veroordeeld? 

11 Maar zij zegt: niemand, heer! 

 Maar Jezus zegt: ook ik veroordeel je niet; 

 ga heen, 
 en zondig van nu af niet meer! 

 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  
 

Gemeente zingt: Gezang 310 

 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en 

Kerk en Israël 

 

U kunt uw bijdrage aan de collecte ook overmaken 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. 

 

Of u kunt geven via Givt.  
 

 

 

 
 

 

Orgelspel: Improvisatie 

 
VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 

Stil gebed    Gebed des Heren  

 
Slotlied (staande): Gezang 315 

 . 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                Praeludium Es dur - Pro Organo pleno - BWV 552 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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

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

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

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

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

26-09-2021 Collecteopbrengst                                       € 252,00 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

Di.  5 okt. :   ThomasLunchconcert        12.30 uur 
                         Dokwerk Saxophone Quartet  

         Lisa Schreiber, sopraan - Jen-Hong Wu, alt  

                    Ileana Termini, tenor - Pedro Silva, bariton 
 

Wo. 6 okt. :   Geen ThomasTheologie 
 

Zo. 10 okt.:   Orgelconcert rond ‘Origins’ door           16.00 uur    

                    de vaste organist van De Thomas:  
                     Harmen Trimp                  
 

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. 

 


