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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - BWV 676 
                à 2 Clav. et Ped. 

                uit: Das dritter Teil der Clavierübung 

   

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 84: 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 84: 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 84: 4 
 

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: Psalm 150a 
 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Jozua 2: 1 - 13 (Naardense Bijbel) 

 

1 Dan zendt Jozua, zoon van Noen, 
 vanuit Sjitiem 

 in stilte twee mannen uit als spionnen, 

    en zegt: 

 gaat heen, beziet het land, en Jericho. 
 Zij gaan en komen aan 

    in het huis van een vrouw 

    die een hoer is; 

    haar naam is Rachab; 

    daar leggen ze zich neer. 
2 Dan wordt gezegd 

 tot de koning van Jericho, gezegd wordt: 

 zie er zijn mannen hierheen gekomen 

    vannacht, 
    vanuit de zonen Israëls, 

    om het land te verspieden! 

3 Dan zendt de koning van Jericho bericht 

    tot Rachab om te zeggen: 
 leid die mannen naar buiten 

    die tot jou gekomen zijn, 

    die gekomen zijn in je huis; 

 want om heel het land te verspieden 
    zijn ze gekomen! 

4 Dan neemt de vrouw de twee mannen 

    en verbergt ze; 

 ze zegt: zeker, 
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 de mannen zijn tot mij gekomen, 

 maar ik weet niet vanwaar ze zijn; 
5 het geschiedde bij het sluiten van de poort: 

 in het donker zijn de mannen uitgetrokken; 

 ik weet niet 

 waarheen de mannen zijn gegaan; 
 jaagt met haast achter hen aan, 

    ja, dan haalt ge ze wel in! 

6 Maar zij, zij heeft hen naar boven gebracht, 

    het dak op; 
 dan verstopt ze hen onder de vlasstengels 

 die voor haar gerangschikt liggen op het dak. 

7 En de mannen 

 hebben hen achternagejaagd 
    de Jordaanweg langs 

 tot op de oversteekplaatsen; 

 en de poort hebben ze gesloten 

 nadat 

 de achtervolgers achter hen aan 
    waren uitgetrokken. 

8 En zíj (de mannen), voordat zij zich neerleggen 

 klimt zíj op, naar hen toe, 

    boven op het dak 
9 en zegt tot de mannen: 

 ik weet 

 dat de Ene het land aan u gegeven heeft, 

 dat schrik voor u op ons gevallen is 
 en dat alle ingezetenen van het land 

    wankelen voor uw verschijning;  

10 want wij hebben gehoord 

 dat de Ene de wateren van de Rietzee 

    heeft laten opdrogen voor uw aanschijn 
 bij uw uittocht uit Egypte; 

 en wat gij gedaan hebt aan de twee koningen 

    van de Amoriet in het Overjordaanse: 

    Sichon en Og, 
    hoe gij hen gebannen hebt; 

11 wij hebben het gehoord en ons hart versmolt; 

 in geen man is nog geestkracht opgestaan, 

    vanwege uw verschijning: 
 want de Ene, uw God, 
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 hij is God in de hemelen boven 

 en op het aardland daaronder; 
12 welnu, 

 zweert toch voor mij bij de Ene 

 dat ik aan u vriendschap heb bewezen; 

 bewijst dan ook gíj vriendschap 
    aan het huis van mijn vader 

 en geeft mij een teken van trouw; 

13 laat leven 

 mijn vader en mijn moeder, 
 mijn broers en mijn zusters 

 en al wat het hunne is; 

 ontrukt onze zielen aan de dood! 

 
Gemeente zingt: Gezang 738 
 

Vervolg Schriftlezing: Jozua 2: 14 - 24 (Naardense Bijbel) 

 
14 Dan zeggen de mannen tot haar: 

 onze ziel in uw plaats ter dood!- 

 als ge maar geen melding maakt 

 van deze onze woorden; 
 geschieden zal het: 

 als de Ene ons het land geeft 

 bewijzen wij aan jou vriendschap en trouw! 

15 Dan laat zij hen aan het touw 

    door het venster naar beneden; 
 want haar huis is in de wand van de muur, 

 in de muur is haar zetel. 

16 Zij zegt tot hen: 

    naar het bergland moet ge gaan, 
 anders treffen de achtervolgers jullie aan; 

 houdt u daar schuil, drie dagen, 

 tot de terugkeer van de achtervolgers; 

 daarna kunt ge uws weegs gaan! 
17 Dan zeggen de mannen tot haar: 

 wij zullen ons niet bezondigen 

 aan deze eed aan jou gezworen, 

    die jij ons hebt doen zweren!- 
18 zie, zijn wij gekomen in het land: 

 knoop dan dit touw van purperdraad vast 
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 aan het venster 

    waardoor je ons hebt neergelaten 
 en verzamel je vader, je moeder, 

    je broers-en-zussen 

 en heel het huis van je vader 

 bij jou in het huis; 
19 geschieden zal het: 

    al wie uit de deuren van je huis 

    uittrekt naar buiten, 

    diens bloed komt op zijn eigen hoofd neer 
    en wij zijn onschuldig; 

 maar al wie bij jou in het huis zal zijn, 

 diens bloed komt neer op ons hoofd 

 als iemands hand tegen hem zal zijn; 
20 maar als je melding maakt 

    van deze onze woorden 

 dan zullen wij verontschuldigd zijn 

 van de eed aan jou gezworen, 

    die jij ons hebt doen zweren! 
21 Dan zegt zij: naar uw woorden, zo geschiede!, 

 en zendt hen heen, en zij gaan: 

 zij knoopt het purperen touw 

    vast aan het venster. 
22 Zij gaan, komen aan in het bergland 

 en blijven daar drie dagen zitten, 

 totdat de achtervolgers zijn teruggekeerd; 

 de achtervolgers zoeken overal onderweg,- 
 en hebben niets gevonden. 

23 Dan keren de twee mannen om 

 en dalen af uit het bergland; 

 ze steken over en komen aan 

 bij Jozua, zoon van Noen; 
 ze vertellen hem al hun bevindingen. 

24 Dan zeggen ze tot Jozua: 

 ja, de Ene heeft heel het land 

    ons in de hand gegeven; 
 en ook wankelen 

    alle ingezetenen van het land 

    voor onze verschijning! 
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Gemeente zingt: Gezang 339a 

 
Verkondiging  

 
Gemeente zingt: Gezang 753 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Burennetwerk en 

Pastoraat 

 

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: Johannes Brahms  (1833 - 1897) - 

                ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ 

                uit: Elf Choralvorspiele opus posth. 122, 1897 
 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 

Stil gebed    Gebed des Heren  
 

Slotlied (staande): Gezang 769: 1, 4 en 5 

 . 
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Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Fuga c moll - BWV 537 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

31 okt.  : Ds. E.J. de Wijer                         Bediening Heilige Doop 
 

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

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

21 nov. : Ds. E.J. de Wijer                 Laatste zondag kerkelijk jaar 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

Wo. 27 okt. : ThomasTheologie                                    14.00 uur  

 

Vr.  29 okt. : ThomasFilm:                                           20.00 uur 

                     ‘De beentjes van Sint-Hildegari’ (2019)          

 Regie: Johan Nijenhuis – 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. 
 


