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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Largo (uit: Sonate V BWV 529)
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Gezang 326: 1, 2 en 3
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: Gezang 326: 4 en 5
V:

G:

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
Amen.

Vervolg: Gezang 326: 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente met:
Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!
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Gemeente zingt: Psalm 8a

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Psalm 92
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Psalm. Een lied voor de sabbatdag.
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Goed is het JHWH te danken:
te musiceren voor uw Naam, o Hoogste,
om in de ochtend uw vriendschap te melden,
uw trouw in de nachten
met de tiensnarige harp, met de luit,
met het geluid van de lier.
Ja, Gij JHWH, Gij maakt mij blij door uw doen
ik juich om de daden van uw handen.
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Hoe groot zijn uw daden, JHWH,
zeer diep uw plannen.
De domme man weet ‘t niet,
een dwaas onderkent dit niet:
de kwaadaardigen bloeien als onkruid,
ze schieten op, al wie onheil doen –
om voor altijd verdelgd worden.
Maar Gij: in den hoge voor eeuwig, JHWH!
Ja zie, uw vijanden, JHWH,
ja zie, uw vijanden vergaan:
ze worden verstrooid, al wie onheil doen.
Gij verhoogt mijn hoorn als van een wilde stier.
Ik word verkwikt met frisse olie.
Mijn oog kijkt neer op wie op mij loeren;
van wie tegen mij opstaan, wie kwaad willen,
krijgen mijn oren te horen.
De rechtvaardige bloeit als een palm,
hij groeit als een Libanonceder!
Wie verplant worden naar het huis van JHWH,
bloeien zullen ze in de voorhoven van onze God.
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Ze gedijen nog in hun grijsheid,
ze blijven weelderig en fris.
Om te melden: Ja, oprecht is JHWH,
mijn Rots, aan hem is niets verkeerd!

Gemeente zingt: ‘Wees voor mij een beschuttende Rots’
Willem Barnard / Willem Vogel uit: Zingend Geloven 5/44
Tweede Schriftlezing: Marcus 2: 23 -28
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Het geschiedde:
op de sabbat ging hij door de zaaivelden,
waar zijn leerlingen begonnen een weg te maken,
terwijl zij de aren plukten.
De Farizeeën zeiden tegen hem:
Kijk, waarom doen zij op de sabbat
wat niet mag?
Hij zei tegen hen:
Weten jullie dan niet wat David deed,
toen hij nood had en honger leed,
hijzelf en die bij hem waren?
Hoe hij het huis van God binnenkwam,
toen Abjatar hogepriester was,
en hoe hij de toonbroden at,
die niemand mag eten, behalve de priester;
en dat hij het ook gaf aan die samen bij hem waren?
Hij zei tegen hen:
De sabbat is er voor de mens,
niet de mens voor de sabbat.
Zo is de Mensenzoon ook de heer van de sabbat!

Gemeente zingt: Gezang 339a

Verkondiging
Orgelspel: Improvisatie

4

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Max Reger (1873-1916) Seelenbrautigam (uit: Opus 67a/79b)
Inzameling van de gaven in één rondgang voor:
Wereldvluchtelingendag – KIA: Binnenlands Diaconaat en
Eredienst
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.

VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande): Gezang 981
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) ‘Wir glauben all an einen Gott’- BWV 680
5

SCHEMA GEZAMENLIJKE ZOMERDIENSTEN 17 JULI T/M 21
AUGUSTUS 2022
17 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 1e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

24 juli

: Ds. Evert Jan de Wijer
10.30 uur
Gezamenlijke 2e Zomerdienst vanuit de Thomaskerk

31 juli

: Ds. Klaas Holwerda
10.00 uur
Gezamenlijke 3e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk

7 aug. : Pastor Nelly Versteeg
10.00 uur
Gezamenlijke 4e Zomerdienst vanuit de Willem de
Zwijgerkerk
14 aug. : Ds. Evert Jan de Wijer
10.00 uur
Gezamenlijke 5e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
21 aug. : Ds. Wielie Elhorst
10.00 uur
Gezamenlijke 6e Zomerdienst vanuit de Oranjekerk
Op 31 juli en 7, 14 en 21 augustus is de Thomaskerk
gesloten.
Alle kerkdiensten kunnen fysiek worden bijgewoond.
Voor de diensten vanuit de Thomaskerk en de Oranjekerk geldt dat
ze ook online te volgen zijn via www.kerkdienstgemist.nl.
De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te
volgen. Wel is naderhand een audio-opname beschikbaar op
Youtube – zie de link www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

3 juli : Ds. R.J. van Zwieten
10 juli : Ds. E.J. de Wijer
17 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
24 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst
verantwoord
Agenda
Wo. 29 juni: 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.
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