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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Largo (uit: Triosonate c-moll  - BWV 526) 
   

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Gezang 276: 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: Gezang 276: 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: Gezang 276: 3  
 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
 

Gebed om ontferming 

 
ThomasCantorij zingt: Gezang 299e 
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Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Genesis 2: 18 – 20 

 

18  JHWH zei: 

   Het is niet goed dat de mens alleen is 
   ik zal hem een hulp maken, als zijn tegenover. 

19  JHWH vormde uit de akker al het wild gedierte  

  van het veld  

  en al het gevogelte van de hemel 

  en hij bracht het tot de mens om te zien wat hij er tegen zou  
 roepen; 

  en al wat de mens er tegen roepen zou – tegen een  

 levend wezen – dat zou zijn naam zijn. 

20  De mens riep namen uit over al het vee, 
  over het gevogelte van de hemel 

  en over al het wild gedierte van het veld, 

  maar de mens – hij vond geen hulp als zijn tegenover. 

 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 67a 

(Gemeente: refrein, ThomasCantorij: coupletten. ThomasCantorij 

zingt het refrein één keer voor) 

 

Vervolg Schriftlezing: Genesis 2: 21 - 23 
 

21 JHWH liet een diepe slaap vallen op de mens, 

 zodat hij insliep. 

 Hij nam een van zijn ribben 
 en sloot toe met vlees in plaats daarvan. 

22 JHWH bouwde de rib 

 die hij vanuit de mens genomen had 

 tot Isja 
 en bracht haar tot de mens. 

23 De mens zei: 

   Deze is het! 

   Been van mijn beenderen 
  vlees van mijn vlees! 

 

Gemeente zingt: Gezang 339a 
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Verkondiging  
 

Gemeente zingt: Gezang 788 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor: 
-   Stap Verder en Landelijk Jeugdwerk Geloofsopvoeding 

-   Stichting Partners Pays-Dogon (collectezakken met rood  

    plakbandje) 

 
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.  

 

 

 
 

 

 

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners Pays-
Dogon, dit graag vermelden.   

 

ThomasCantorij zingt: Charles Parry (1823-1890):  

                                 ‘Dear Lord and Father of mankind’ 

 
1. Dear Lord and Father of mankind, 

 forgive our foolish ways, 

 reclothe us in our rightful mind, 

 in purer lives thy service find, 
 in deeper reverence praise, 

 in deeper reverence praise. 
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2. In simple trust like theirs who heard, 

 beside the Syrian see, 
 the gracious calling of the Lord, 

 let us, like them, without a word, 

 rise up and follow thee, 

 rise up and follow thee. 
 

3. Drop they still dews of quietness, 

 till all our strivings cease, 

 take from our souls the strain and stress 
 and let our ordered lives confess, 

 the beauty of thy peace, 

 the beauty of thy peace. 

 
4. Breathe thro’ the heats of our desire, 

 thy coolness and thy balm, 

 let sense be dump, let flesh retire, 

 speak thro’ the earthquake, wind and fire, 

 o still small voice of calm, 
 o still small voice of calm. 

 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 
Stil gebed    Gebed des Heren  

 

Slotlied (staande): Gezang 868 

 . 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Toccata und Fuge d-moll - BWV 565 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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

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

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

 7 nov. :  Ds. R.J. van Zwieten 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

Collecteopbrengsten worden voortaan 1x per maand in de orde 

van dienst verantwoord. 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

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

                    de vaste organist van De Thomas:  

                     Harmen Trimp                  

 

Wo. 13 okt.:  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. 

 


