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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ - BWV 645 
   

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 98: 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 98: 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 98: 4 
 

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: Jozua 4: 1 - 14 (Naardense Bijbel) 

 
1 Het geschiedt 

 zodra allen van dit volk 

 het voleindigd hebben 

 de Jordaan over te steken: 
 dan zegt de Ene 

 tot Jozua, hij zegt: 

2 neemt u uit de gemeente 

 twaalf mannen; 

 één man, één man uit een stam; 
3 en gebiedt hun en zegt: 

 draagt met u mee van hier, 

     van beneden uit de Jordaan, 

 van de standplaats 
     waar de voeten der priesters 

 opgesteld staan: twaalf stenen; 

 doen oversteken zult ge die met u mee 

 en doen rusten zult ge ze 
 in het nachtverblijf 

 waar ge vannacht zult overnachten! 

4 Dan roept Jozua 

 tot de twaalf man 

 die hij uit de zonen Israëls 
     heeft opgesteld,- 

 één man, één man uit een stam; 

5 en Jozua zegt tot hen: 

 steekt over 
     vóór het aanschijn van de ark van de Ene, 

     uw God, 

     naar beneden in de Jordaan; 

 heft u per man één steen op zijn schouder, 
 voor het getal van de stammen 

     der zonen Israëls, 

6 opdat 

 dit een teken zal zijn in uw midden; 
 wanneer uw zonen 



 4 

     morgen zullen vragen en zeggen: 

 wat is dat met deze stenen voor u?, 
7 dan zult ge tot hen zeggen: 

 omdat de wateren van de Jordaan 

     werden afgesneden 

 voor het aanschijn van de ark des verbonds 
 van de Ene; 

 bij zijn oversteek door de Jordaan 

 werden ze afgesneden, 

     de wateren van de Jordaan; 
 geworden zijn deze stenen 

     tot een gedachtenis voor de zonen Israëls 

     tot in eeuwigheid! 

8 Dan doen zo de zonen Israëls, 
     zoals Jozua geboden heeft, 

 en ze dragen 

 twaalf stenen beneden uit de Jordaan, 

 zoals de Ene tot Jozua gesproken heeft, 

 naar het getal 
     van de stammen der zonen Israëls; 

 en ze steken daarmee over 

     naar het nachtverblijf 

 en doen ze daar rusten. 
9 Twaalf stenen 

 heeft Jozua opgericht beneden in de Jordaan, 

 onder de standplaats 

     van de voeten der priesters, 
 de dragers van de ark van het verbond; 

 en ze zijn daar 

 tot op deze dag. 

10 Terwijl de priesters, 

 de dragers van de ark, 
 beneden in de Jordaan staan, 

 -totdat voleindigd is heel het woord 

     dat de Ene Jozua heeft geboden 

     tot de gemeente te spreken 
 naar al wat Mozes Jozua heeft geboden- 

 haast de gemeente zich, en steekt over. 

11 En het geschiedt zodra heel de gemeente 

     het heeft voleindigd om over te steken: 
 dan steekt ook de ark van de Ene over, 
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     met de priesters, 

     voor het aanschijn van de gemeente. 
12 De zonen van Ruben, de zonen van Gad 

     en de halve stam van Manasse 

     steken over in vijftigtallen 

 vóór het aanschijn van de zonen Israëls uit, 
 zoals Mozes tot hen heeft gesproken. 

13 Zo’n veertigduizend aangegorden 

     van de strijdschaar 

 zijn overgestoken 
 voor het aanschijn van de Ene uit, ten oorlog 

 naar de vlakten van Jericho. 

14 Op die dag 

 heeft de Ene Jozua grootgemaakt 
 in de ogen van heel Israël; 

 ze krijgen ontzag voor hem 

 zoals ze ontzag hebben gehad voor Mozes 

     alle dagen van zijn leven. 

 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 122a 

(Gemeente: allen, ThomasCantorij: koor en solo) 
 

Vervolg Schriftlezing: Jozua 4: 15 - 24 (Naardense Bijbel) 

 

15 Dan zegt de Ene tot Jozua, hij zegt: 

16 gebied de priesters, 

 de dragers van de ark met de overeenkomst, 
 dat zij opklimmen uit de Jordaan. 

17 Dan gebiedt Jozua 

 de priesters en zegt: 

 klimt op uit de Jordaan! 
18 En het geschiedt 

     bij het opklimmen van de priesters, 

 de dragers 

     van de ark des verbonds van de Ene, 
 beneden uit de Jordaan,- 

 -en losgescheurd hebben zich 

 de holten van de voeten der priesters 

 naar het droge toe- 
 dat de wateren van de Jordaan 

     terugkeren naar hun plek 
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 en als gister en eergister 

     over al hun oevers heen gaan. 
19 De gemeente, 

 zij zijn opgeklommen uit de Jordaan 

 op de tiende van de eerste nieuwemaan; 

 ze legeren zich in Gilgal, 
 aan de oostelijke rand van Jericho. 

20 Die twaalf stenen 

 die ze uit de Jordaan hebben meegenomen 

 heeft Jozua opgericht in Gilgal. 
21 Hij zegt tot de zonen Israëls, hij zegt: 

 wanneer jullie zonen morgen 

     hun vader de vraag stellen en zeggen: 

 wat is er met deze stenen?, 
22 doen weten zult ge het uw zonen 

     en zeggen: 

 over het droge is Israël 

 deze Jordaan overgestoken,- 

23 toen de Ene, uw God, 
     de wateren van de Jordaan 

     liet opdrogen voor uw aanschijn uit 

      totdat ge waart overgestoken,- 

 zoals de Ene, uw God, gedaan heeft 
     met de Rietzee die hij 

     liet opdrogen voor ons aanschijn uit 

     totdat wij waren overgestoken; 

24 opdat alle gemeenschappen van het aardland 
     zullen weten van de hand van de Ene 

     dat zij sterk is,- 

 opdat gij ontzag zult hebben voor de Ene, 

     uw God, 

     al de dagen! 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  
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BEDIENING HEILIGE DOOP AAN 

 
Jet Catharina Maria de Visser 

 

Gemeente zingt, terwijl de dopeling wordt binnengedragen, 

begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:  
 

Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’ 

 

Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy 
 

Presentatie  
 

Ouderling:     Hier in Gods huis is binnengebracht: 
                   Jet Catharina Maria de Visser, dochter van         

    Lotte Dröge en Samuël de Visser 
      
Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de  
                   naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?  
 

Ouders:         Ja, dat verlangen wij.  
 

Voorganger: En met welke naam zal zij gedoopt worden?  
 

Ouders:         Jet Catharina Maria de Visser. 
                   
Voorganger: Moge haar naam geschreven staan in de palm van      

                       Gods hand.  
 

Doopgebed 
 

Doop en Handoplegging 
 

Ontsteken en aanbieden doopkaars 
 

Vraag aan de ouders:  
 

Voorganger: Willen jullie Jet Catharina Maria ontvangen als  

                   een kind van God en je door haar aanwezigheid in  
    jullie huis  en leven laten sterken in het geloof? En    

                  willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons  

                  heeft gebaand?  
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Ouders:         Ja, dat beloven wij. 
 

                                                                                Gemeente gaat staan 

Verwelkoming 
 

Vraag aan de gemeente: 
 

Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden 
                        om haar in woord en daad te bewaren bij het              

                        hartsgeheim van de gemeente, haar opnemen in uw  

liefde om met haar te gaan de weg van het                  

 Koninkrijk? 
Gemeente:   Ja, dat beloven wij. 

 

Gemeente zingt: Gezang 354: 1, 2, 4 en 5 

 

Wij brengen elkaar de vredegroet 
 

Gemeente gaat zitten 
 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en 

Hervormingsdag: kerkvernieuwing 

 
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: Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

                ‘Ein feste Burg ist unser Gott’ -  BWV 720 
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VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 
Stil gebed    Gebed des Heren  

 

Slotlied (staande): Gezang 723 

 . 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Sinfonia uit Cantate BWV 29 (‘Wir danken dir, Gott’)  
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

  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 
 

28 nov. : Ds. E.J. de Wijer                               1e Advent 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN     
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 
 

 
 
 

Agenda      

 

Di.   2 nov. : ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                        Giardino Musicale Barokensemble 

      Eva Harmuthová (blokfuiten, hobo) 

      Elske Tinbergen (barokcello, basviool) 
                   Jérôme Brodin (klavecimbel) 
 

Di.   2 nov. : Lichtjesavond                             19.00 – 21.00 uur 

                    Voor wie steek jij een kaarsje aan?    
              Meer informatie op: www.dethomas.nl 
 

Wo.  3 nov. : 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. 


