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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621) - 

                ‘Christe qui est lux et dies’ (drie variaties) 
   

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 130: 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 130: 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 130: 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! 

 

 

 
 
Gemeente zingt: Gezang 302: 1 en 2 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Jozua 1: 1 - 9 (Naardense Bijbel) 
 

1 Het geschiedt 

 na de dood van Mozes, 

 dienaar van de Ene: 

 dan zegt de Ene tot Jozua, zoon van Noen, 
 helper van Mozes, hij zegt: 

2 mijn dienaar Mozes is dood; 

 welnu, sta op, steek deze Jordaan over, 

 jij en heel deze gemeente, 

 naar het land 
 dat ik hun ga geven, de zonen Israëls; 

3 elk oord 

 waarover de holte van uw voet zijn weg gaat, 

     aan u heb ik dat gegeven; 
 zoals ik tot Mozes heb gesproken; 

4 van de woestijn en deze Libanon 

     tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, 

 alle land van de Chitieten 
 tot aan de grote zee, in zonne-thuiskomst: 

 het zal uw gebied worden; 

5 geen man zal zich posteren voor je aanschijn, 

     alle dagen van je leven; 

 zoals ik ben geweest met Mozes 
     zal ik zijn met jou; 

 ik zal je niet begeven en je niet verlaten; 

6 wees sterk en moedig; 

 want jij, 
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 jij zult aan deze gemeenschap toedelen 

 het land 
 dat ik hun vaderen heb gezworen 

     aan hen te geven; 

7 alleen: wees sterk en moedig, bovenmate, 

 om waakzaam te zijn 
     om te doen naar heel het onderricht 

 dat Mozes, mijn dienaar, jou heeft geboden; 

 wijk niet van hem af, naar rechts of links; 

 opdat je voorspoed zult hebben, 
 overal waar je gaat; 

8 laat de boekrol met dit onderricht 

     zich niet verwijderen 

     van je mond: 
 overpeins hem dag en nacht, 

 opdat je waakzaam bent om te doen 

 naar al wat daarin is geschreven; 

 want dán laat je je wegen gelukken, 

     dán heb je voorspoed; 
9 heb ik je niet geboden 

     ‘wees sterk en moedig!’?- 

 sidder niet en wees niet versaagd; 

 want met jou is de Ene, je God, 
 overal waar je gaat! 
 

Gemeente zingt: Psalm 1 
 

Vervolg Schriftlezing: Jozua 1: 10 - 18 (Naardense Bijbel) 
 

10 Dan gebiedt Jozua 
 de opzieners van de gemeenschap; hij zegt: 

11 steekt over, midden door de legerplaats, 

 en gebiedt de gemeenschap en zegt: 

 bereidt u proviand; 
 want in nog eens een drietal dagen 

 zult ge deze Jordaan oversteken 

 om binnen te komen en te beërven: het land 

 dat de Ene, uw God, 
 u geeft om het te beërven! 

12 Tot de Rubeniet, tot de Gadiet 

 en tot de helft van de stam Manasse 

 heeft Jozua gezegd,- hij zei: 
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13 gedenk het woord 

 dat Mozes, dienaar van de Ene, 
     u heeft geboden 

     toen hij zei: 

 de Ene, uw God, schenkt u rust 

 en heeft u dit land gegeven; 
14 uw vrouwen, uw kroost en uw levende have,- 

     blijven zullen zij 

 in het land 

 dat Mozes u heeft gegeven 
     in het Overjordaanse; 

 zelf zult gij oversteken in vijftigtallen 

     voor het aanschijn van uw broeders, 

 alle weerbaren van de legermacht, 
 en helpen zult ge hen, 

15 totdat de Ene rust schenkt aan uw broeders 

     zoals aan u, en ook zij beërven 

 het land 

 dat de Ene, uw God, aan hen geeft; 
 omkeren zult ge dan 

 naar het land dat uw erfgoed is 

     en het beërven, 

 dat wat aan u gegeven heeft: 
 Mozes, dienaar van de Ene,- 

 in het Overjordaanse, bij de zonnedageraad! 

16 Dan antwoorden zij 

 Jozua, en zeggen: 
 al wat jij ons hebt geboden doen we 

 en overal waar je ons heenzendt gaan we!- 

17 geheel zoals wij hebben gehoord naar Mozes, 

 zó zullen wij horen naar jou; 

 alleen: moge de Ene, je God, 
 wezen met jou 

 zoals hij is geweest met Mozes; 

18 elke man 

 die zal rebelleren tegen jouw mond 
 en je woorden niet hoort 

 bij al wat jij ons zult gebieden, 

     zal worden gedood;  

 alleen: wees sterk en moedig! 
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Gemeente zingt: Gezang 339a 

 
Verkondiging  
 

Gemeente zingt: Gezang 316 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Kerk in Actie 

Werelddiaconaat Kameroen en Kosten eredienst: verwarming 

 

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: César Franck (1822-1890) -  

                Prélude (uit: prélude, fugue e variation) 
 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 

Stil gebed    Gebed des Heren  
 

Slotlied (staande): Gezang 440: 1, 3 en 4 

 . 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                Fuga G dur - BWV 541 

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

AKTIE VRIJHEIDSMAIL – OKTOBER 
 

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)       
 

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

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

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

14 nov. : Ds. E.J. de Wijer 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

Collecteopbrengsten worden voortaan 1x per maand in de orde 

van dienst verantwoord. 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

Di.   19 okt.:   ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                         Tinta von Altenstadt & Tineke de Jong,  

                     vioolduo 

   

Wo. 20 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. 

 


