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Opgang 
 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Jan Pieterszoon Sweelinck (1567-1621) - 

                ‘Mein junges Leben hat ein End’ 
 

                                                                Gemeente gaat staan 
 

Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 2 (Soliste: 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 33: 3 en 4 (Soliste: 3, Gemeente: 4) 

 

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 33: 7 en 8 (Soliste: 7, Gemeente: 8) 
 

Gemeente gaat zitten 
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Orgel en sopraan: Johann Sebastian Bach (1685-1750) /  

                           Gottfried Heinrich Stölzel (1690-1749) -  
                           Aria: ‘Bist du bei mir’  

 

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden  

zum Sterben und zu meiner Ruh.  
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,  

es drückten deine schönen Hände  

mir die getreuen Augen zu!  
 

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde  

naar de dood en naar mijn rust.  

Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn  
als jouw mooie / lieve handen  

mijn trouwe ogen zouden sluiten. 

 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 
Gebed om ontferming 

 

Gemeente zingt: 

 
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 

 
Gemeente zingt samen met de soliste: Gezang 725 (Soliste: 2, 

Gemeente:1, 3 en 4) 
 

Dienst van de Schriften 

 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Jozua 6: 1 - 14 (Naardense Bijbel) 

 

1 terwijl Jericho zich afsluit en gesloten is 

 voor de verschijning 
 van de zonen Israëls: 

 geen die uittrekt en geen die binnenkomt. 

2 Dan zegt de Ene tot Jozua: 

 zie aan, ik heb Jericho en haar koning, 
 de weerbaren van de legermacht, 
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 jou in de hand gegeven; 

3 omronden zult ge de stad, 
 alle mannen van oorlog,- 

 de stad omsingelen, éénmaal; 

 zo zul je doen zes dagen lang; 

4 en zeven priesters zullen zeven ramshoorns 
     van de joveelrammen* dragen 

     voor het aanschijn van de ark, 

 en op de zevende dag 

 zult ge de stad omronden zeven malen; 
 de priesters zullen stoten geven 

     op de ramshoorns; 

5 geschieden zal het: 

 wanneer langgerekt geblazen wordt 
     op de hoorn van de joveelram, 

 wanneer ge hoort de stem van de ramshoorn, 

 zullen ze schallen, heel de gemeente, 

     met groot geschal; 

 in elkaar vallen zal dan de muur van de stad 
 en opklimmen zullen ze, de gemeente, 

     ieder recht voor zich uit! 

6 Dan roept 

 Jozua, zoon van Noen, de priesters toe 
 en zegt tot hen: 

 draagt de ark van het verbond!- 

 en zeven priesters 

 zullen zeven ramshoorns 
     van joveelrammen dragen 

 voor het aanschijn van de ark van de Ene; 

7 hij zegt tot de gemeente: 

 steekt over en omrondt de stad; 

 wie omgord is 
 zal oversteken 

 voor het aanschijn van de ark van de Ene! 

8 En het geschiedt, 

 zodra Jozua dit tot de gemeente gezegd heeft 
 zijn de zeven priesters 

     die de zeven ramshoorns 

     van de joveelrammen 

     dragen voor het aanschijn van de Ene 
 overgestoken 
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 en hebben zij stoten gegeven 

     op de ramshoorns; 
 terwijl de ark van het verbond van de Ene 

 achter hen voortgaat: 

9 wie omgord is gaat 

 voor het aanschijn van de priesters uit, 
 die stoten geven op de ramshoorns,- 

 de achterhoede gaat voort achter de ark; 

 het is een-en-al voortgaan 

     en stoten op de ramshoorns. 
10 Jozua heeft de gemeente geboden en gezegd: 

 niet schallen en uw stem niet laten horen, 

 geen woord zal uit uw mond uitgaan,- 

 tot de dag dat ik tot u zeg ‘schalt het uit!’, 
     en dan zult ge het uitschallen! 

11 De ark van de Ene omrondt de stad, 

 omsingelt haar eenmaal; 

 dan komen ze weer aan in de legerplaats 

 en overnachten in de legerplaats. 
12 In de ochtendvroegte 

     recht Jozua zijn schouders; 

 dan dragen de priesters 

     de ark van de Ene mee, 
13 terwijl de zeven priesters 

     -die de zeven ramshoorns 

     van de joveelrammen dragen 

     voor het aanschijn uit 
     van de ark van de Ene– 

 al gaande voortgaan 

 en stoten geven op de ramshoorns,- 

 terwijl wie omgord is 

     voor hun aanschijn uit gaat 
 en de achterhoede 

 voortgaat achter de ark van de Ene; 

 het is een-en-al voortgaan 

     en stoten op de ramshoorns. 
14 Ze omronden de stad 

     op die tweede dag weer eenmaal 

 en keren terug naar de legerplaats; 

 zo hebben ze zes dagen lang gedaan. 
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Orgel en sopraan: Georg Friedrich Händel (1685-1759) - 

                           Aria uit de Messiah: ‘He shall feed His flock’  
 

Aria 

He shall feed His flock like a shepherd and He shall gather the 

lambs with His arm and carry them in His bosom, and gently lead 
those that are with young. Come unto Him, all ye that labour, 

come unto Him, ye that are heavy laden and He will give you rest.  

Take His yoke upon you and learn of Him  

for He is meek and lowly of heart and ye shall find rest unto your 
souls. 

 

Hij zal Zijn kudde weiden als een herder, en Hij zal de lammeren 

bijeen brengen met Zijn arm, Hij zal ze aan Zijn hart drukken en 
zij die zogen zal Hij zachtmoedig leiden.  

Komt tot Hem, allen die belast en beladen zijt en Hij zal u rust 

geven. Neemt Zijn juk op en leert van Hem, want Hij is zacht-

moedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. 

 
Vervolg Schriftlezing: Jozua 6: 15 - 27  (Naardense Bijbel) 

 

15 Dan geschiedt het op de zevende dag: 

 zodra het morgenrood opklimt 
     rechten ze hun schouders 

 en omronden de stad, 

     naar dezelfde aanwijzing, 

     maar nu zeven malen; 
     alleen op die dag 

 hebben zij de stad 

     zeven malen omrond. 

16 Het geschiedt bij de zevende maal,- 

 als de priesters stoten hebben gegeven 
     op de ramshoorns: 

 Jozua zegt tot de gemeente: schalt het uit!, 

 want de Ene heeft u de stad gegeven!- 

17 worden zal de stad, zijzelf 
     en al wat in haar is, 

     tot ban-goed voor de Ene; 

 alleen Rachab, de hoer, zal leven, 

 zij en al wat er bij haar in het huis is, 
 want zij heeft de boden 
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     die wij hadden uitgezonden 

 een schuilplaats geboden; 
18 alleen: weest waakzaam met het ban-goed, 

 dat ge niet met de ban slaat 

     en dan zelf van het ban-goed néémt, 

 en zo 
 de legerplaats van Israël tot ban-goed maakt 

 en hem in het ongeluk stort; 

19 alle zilver en goud, 

 gerei van koper en ijzer,- 
 toegeheiligd aan de Ene is dat; 

 in de voorraad van de Ene zal het komen! 

20 Dan schallen ze het uit, de gemeente, 

 en geven stoten op de ramshoorns; 
 het geschiedt: 

     zodra de gemeente 

     de stem van de ramshoorn 

     hoort, 

 schallen ze het uit, de gemeente, 
     met groot geschal 

 en valt de muur in elkaar; 

 de gemeente klimt de stad in, 

     ieder recht voor zich uit, 
 en zo bezetten ze de stad. 

21 Al wat er in de stad is slaan ze met de ban, 

 van man tot vrouw, 

 van knaap tot grijsaard,- 
 en tot os en lam en ezel toe, 

     met de bek van het zwaard. 

22 Maar tot de twee mannen 

     die het land hebben bespioneerd 

     heeft Jozua gezegd: 
 gaat naar het huis van die vrouw, de hoer,- 

 en leidt daaruit die vrouw 

     en al wat het hare is, 

 zoals ge haar hebt gezworen! 
23 Dan komen de jongens 

     die hebben bespioneerd 

 en leiden hen uit: Rachab, haar vader, 

     haar moeder, 
     haar broers-en-zussen en al wat het hare is; 
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 heel haar familie hebben ze uitgeleid; 

 ze legeren hen, 
 maar wel buiten Israëls legerplaats. 

24 De stad hebben ze in het vuur verbrand, 

 met al wat in haar was; 

 alleen het zilver en het goud 
 en het gerei van koper en van ijzer 

 hebben ze een plaats gegeven 

     in de voorraad van het huis van de Ene. 

25 Rachab, de hoer, en het huis van haar vader 
     en al wat het hare is 

     heeft Jozua laten leven; 

 zij zetelt te midden van Israël 

 tot op deze dag; 
 omdat zij een schuilplaats heeft geboden 

     aan de boden 

 die Jozua gezonden had 

     om Jericho te bespioneren. 

26 Te dien tijde 
 laat Jozua een eed zweren; hij zegt: 

 vervloekt is voor het aanschijn van de Ene 

 de man die zal opstaan en herbouwen 

 deze stad Jericho,- 
 op zijn eersteling zal hij haar grondvesten, 

 op zijn jongste zal hij haar deurposten stellen! 

27 Dan is 

     de Ene met Jozua 
 en is 

     het horen-zeggen over hem in heel het land.  

 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 

 

Verkondiging  

 
De kinderen komen terug van De Kleine Thomas 
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INLEIDENDE WOORDEN  
 

Gemeente zingt samen met de soliste: “De mensen van voorbij” -     

tekst Hanna Lam - melodie Jos van der Kooy (Soliste: 1, 

Gemeente: 2 en 3) 

 
Gemeente gaat staan 

 

Gedachtenis van de namen 

 
JAN WILLEM VAN REIJENDAM 22-01-1939 - 26-11-2020 

 

LEONIE WILHELMINA VAN REIJENDAM-BEEK 07-10-1937 - 29-11-2020 

 

ROEL WIERENGA                                                 07-11-1940 - 03-12-2020 

 

VEGINE FABER-WESTERHUIS                             16-05-1944  - 04-12-2020 

 

KLARA ELIZABETH GROENENDAAL-DE FEIJTER    11-08-1925 - 22-12-2020 

 

GEERTRUY CORNELIA OFFERIJNS-KOK               23-05-1929  - 05-11-2021 

 

MOMENT VAN STILTE  

 
Gemeente zingt: Gezang 444 

 

 Gemeente gaat zitten 

 

Orgel en sopraan: Arvo Pärt (1935): ‘Vater unser’ (2005/2011) 
 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID              
 

Mededelingen 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor Wijkdiaconie en 
Kerk in Actie / zending 
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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.  
 

 

 

 
 

 

 

 
Orgelspel: Jacques van Oortmerssen (1950-2015) - 

                ‘Nun ruhen alle Wälder’ 

 

VOORBEDEN – intenties te beantwoorden met: Gezang 368g 

 
Stil gebed    Gebed des Heren  
 

Slotlied (staande): Gezang 753 (Soliste: 2 en 4, Gemeente: 1, 3, 5 
en 6) 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                Fantasia c-moll - BWV 537 
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Tineke Wonderman-van Leeuwen, sopraan    

Tineke Wonderman (1988) groeide op in een muzikaal gezin en  
speelde klarinet en saxofoon in diverse ensembles en orkesten.  

Daarnaast ontwikkelde zij zich op het gebied van arrangeren op de  

middelbare school en in de kerk.    
 

Ze studeerde vervolgens Docent Muziek aan het Prins Claus  

Conservatorium in Groningen met als specialisaties klarinet en  

koordirectie.    
 

Naast haar werk als docent muziek in het voortgezet onderwijs en  

koordirigent is ze actief als sopraan (zowel solo als in koren). Ze  
volgt zanglessen bij Maja Roodveldt en Åsa Olsson.  

  

  

 
 

Vooraankondiging Aktie Vrijheidsbrief 28 november 2021 

 

Met ingang van volgende week zullen wij weer van  
start gaan met de fysieke verkoop van de Aktie  

Vrijheidsbrief. In verband met de COVID-maatregelen 

vragen wij u om de brieven zoveel mogelijk gepast te 

betalen. De kosten van de brief zijn € 1,50. Vriendelijk 

verzoek om hier volgende week rekening mee te  
                 houden. Hartelijk dank voor uw medewerking. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)       
 
 

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 
 

19 dec. : Bart-Jan van Gaart                            4e Advent 
                                     
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 
 

 

 
 

Agenda      

 

Wo. 24 nov.:  ThomasTheologie                                   14.00 uur  
 

Vr.  26 nov.:  ThomasFilm:  ‘Supernova’ (2020)          19.30 uur              

 Regie: Harry MacQueen - Live in De Thomas 

                     Meer informatie op: www.dethomas.nl 
                         Voor ThomasFilm werken wij met een corona- 

toegangsbewijs aan de deur. Dit is een bewijs van 

vaccinatie, een zeer recente negatieve testuitslag of 

een herstelbewijs. 
 

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. 

http://www.dethomas.nl/

