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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Antonie van Noordt (1619-1675) - Psalm 24 

 
                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2 (ThomasCantorij: 1, Gemeente: 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 65: 3 en 4 (Gemeente) 
 

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 65: 5 en 6 (ThomasCantorij: 5, Gemeente: 6) 
 

 
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 4 
  

Dienst van de Schriften 

 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 
Schriftlezing: Jozua 5: 1 - 12 (Naardense Bijbel) 

 

1 En het geschiedt, 

 zodra alle koningen van de Amoriet 
 voorbij de oversteek van de Jordaan, 

     aan de zeezijde, 

 en alle koningen van de Kanaäniet, 

     aan de zee, 
 horen dat de Ene de wateren van de Jordaan 

     heeft doen opdrogen 

     voor het aanschijn van de zonen Israëls 

     totdat wij overgestoken waren: 

 dat hun hart versmelt 
 en er in hen geen geestkracht meer is geweest 

 vanwege de verschijning 

     van de zonen Israëls. 

2 Te dien tijde 
 heeft de Ene tot Jozua gezegd: 

 maak voor jezelf messen van kiezels 

 en besnijd wederom de zonen Israëls, 

     een tweede keer. 
3 Dan maakt Jozua voor zich 

     messen van kiezels 

 en besnijdt de zonen Israëls 

     bij Gibea Haäralot,- 

 de heuvel der voorhuiden. 
4 Dit is de reden waarom Jozua moet besnijden: 

 heel de gemeente 

     die is uitgetrokken uit Egypte, 

 van het mannelijke geslacht, 
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     alle mannen van oorlog: 

 zij zijn gestorven onderweg in de woestijn 
 na hun uittocht uit Egypte; 

5 wel zijn zij besneden geweest, 

 heel de gemeente 

     van hen die uitgetrokken zijn, 
 maar heel de gemeente van wie geboren zijn 

     onderweg in de woestijn 

     na hun uittocht uit Egypte, 

     zij zijn niet besneden. 
6 Want veertig jaar 

 hebben de zonen Israëls moeten gaan 

     door de woestijn, 

 totdat heel dat volk ten einde was, 
     de mannen van oorlog 

     die uitgetrokken zijn uit Egypte, 

 die niet hebben gehoord 

     naar de stem van de Ene,- 

 over wie de Ene heeft gezworen 
 om hun nóóit 

 het land te laten zien 

 dat de Ene aan hun vaderen gezworen heeft 

     aan ons te geven, 
 een land, druipend van melk en honing. 

7 Hun zonen heeft hij doen opstaan 

     in hun plaats, 

 en hén heeft Jozua besneden,- 
 want voorhuiddragers zijn zij geweest, 

 omdat ze hen niet besneden hadden 

     onderweg. 

8 En het geschiedt 

     zodra ze voleindigd hebben heel het volk 
     te besnijden: 

 ze blijven zitten op hun plek in de legerplaats 

     totdat ze hersteld zijn. 

9 Dan zegt de Ene tot Jozua: 
 heden 

 heb ik de smaad van Egypte 

      die op u lag, afgewenteld; 

 hij roept 
 als naam voor dat oord uit ‘Gilgal’,- 
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     wenteling; 

 tot op deze dag. 
10 Dan legeren de zonen Israëls zich 

     in de Gilgal; 

 ze maken het paasmaal klaar 

     op de veertiende dag na nieuwemaan, 
     in de avond, 

     in de vlakten van Jericho. 

11 Ze eten van het gewas van het land 

 in de morgen die volgt op het paasmaal: 
     matses en pofgraan, 

 in het bot van deze dag. 

12 De volgende morgen houdt het manna op, 

 als zij eten van het gewas van het land,- 
 er is geen manna meer geweest 

     voor de zonen Israëls; 

 zij eten 

 van wat het land Kanaän opbrengt 

 in dat jaar. 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:  

Gezang 302: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2) 
 

 

 
 

 

Vervolg Schriftlezing: Jozua 5: 13 - 15 (Naardense Bijbel) 

 
13 En het geschiedt: 

 als Jozua Jericho bereikt 

 heft hij zijn ogen op en ziet; 

 en ziedaar, een man die tegenover hem staat 

 met zijn zwaard getrokken in zijn hand; 
 Jozua gaat naar hem toe en zegt tot hem: 

 hoor je bij ons, jij, of bij onze benauwers? 

14 Hij zegt: nee, 

 want ik, 
     overste van de strijdschaar van de Ene, 

     ben nu gekomen! 

 Dan valt Jozua op zijn aanschijn ter aarde, 



 6 

     brengt hulde en zegt tot hem: 

 wat zal mijn heer tot zijn dienaar spreken? 
15 Dan zegt de overste van de strijdschaar 

     van de Ene 

     tot Jozua: 

 trek je schoen van je voeten, 
 want de plek 

 waar jij nu staat, een heiligdom is dat! 

 Jozua doet zo, 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:  

Gezang 302: 3 en 4 (Liedboek voor de Kerken 1973) 

(ThomasCantorij: 3, Gemeente: 4) 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor; 

-   het Straatpastoraat en een Eigen wijkproject (keuze wijk) 

-   Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde  

 van dienst en op de website) 

 
U kunt uw bijdrage aan de collecte 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.   
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ThomasCantorij zingt: ‘Ye choirs of new Jerusalem’  

Muziek Henry J. Gauntlett (1805-1876) / tekst: Robert Campbell 
(1814-1868) 
 

Ye choirs of new Jerusalem,  
your sweetest notes employ,  

the paschal victory to hymn  

in strains of holy joy.  
 

For Judah’s Lion bursts his chains,  

crushing the serpent’s head; 

and cries aloud through death’s domains  

to wake the imprisoned dead. 
 

Triumphant in his glory now 

to him all power is given; 

to him in one communion bow 
all saints in earth and heaven. 
 

All glory to the Father be, 
all glory to the Son, 

all glory, Holy Ghost, to thee, 

while endless ages run. Alleluia. Amen. 
 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 
 

Stil gebed    Gebed des Heren  
 

Slotlied (staande): Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:  

Gezang 753: 1, 2, 3 en 6 (ThomasCantorij: 2, Gemeente: 1, 3 en 6) 

 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –  

                Fuga g moll - BWV 542 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 

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

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

                                         Johann Sebastian Bach (1685-1750):  
               Cantate ‘Tritt auf die Glaubensbahn’ - 

               BWV 152 – door het Giardino Musicale 
 

  5 dec. : Ds. A. van Ligten/Sneek                    2e Advent 
      

12 dec. : Ds. R.J. van Zwieten                          3e Advent 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 
verantwoord. 
 
 

 
 
 

Agenda      

Di.  16 nov.:  ThomasLunchconcert        12.30 uur 

                         Trio Levante 

Pablo Rodriguez Colorruelo, klarinet 

Elisa Misas Santin, altviool 
Santiago Suarez Canon, piano 

   

Wo. 17 nov.:  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. 


