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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 
 

Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Gezang 601: 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: Gezang 601: 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: Gezang 601: 3 
 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
 
Gebed om ontferming 
 

ThomasCantorij zingt: Gezang 299j 
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Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Schriftlezing: Fragmenten uit Genesis 6 en 7 
 
6 : 13 – 22 
 

13 God zei tot Noach: 

  (..) 
14  Maak je een ark van goferhout 
  met vakken moet je de ark maken 

  en haar van binnen en van buiten bepekken met pek. 
15  Zo zul je haar maken: 
  driehonderd el wordt de lengte van de ark, vijftig el haar  

  breedte 
  en dertig el haar hoogte. 
16  Een kap maak je voor de ark 
  tot een el eroverheen.  

  De deur van de ark zet je in de zijkant ervan. 
  Met een onderste 
  een tweede en een derde laag maak je haar.  

17  En zie, ik laat de vloed komen 
  wateren over de aarde 
  (...)  

18  Maar ik richt mijn verbond met jou op: 
  jij zult binnengaan in de ark 
  jij, je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen met  

  jou. 
19  Van al wat leeft, van alle vlees 
  van alles twee zul je laten binnengaan in de ark 
  om ze in leven te houden met jou. 

  Mannelijk en vrouwelijk zullen zij zijn.  
(..) 
22 En Noach deed 

 naar al wat God hem had geboden 
 zo deed hij.  
 

7: 1 – 17 
 

1 De Heer zei tot Noach: 
  Kom, jij en je hele huis, in de ark.  
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  Want jou heb ik gezien: 
  rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht.  

2  Van al het reine vee 
  neem je zeven aan zeven, het mannetje en zijn wijfje 
  en van het vee dat niet rein is 

  daarvan twee, het mannetje en zijn wijfje. 
3  Ook van het gevogelte van de hemel 
  zeven aan zeven, mannelijk en vrouwelijk 

  om nageslacht in leven te houden op de gehele aarde.  
4  Voorwaar, zeven dagen nog 
  dan laat ik het regenen op de aarde 
  veertig dagen en veertig nachten, 

  weg vaag ik al het bestaande, dat ik heb gemaakt 
  weg van de akker.  
(..) 

10 Na die zeven dagen gebeurde het: 
 de wateren van de vloed kwamen over de aarde. 
11 (..)  

 op die dag 
 braken alle bronnen van de grote oerkolk los  
 en de luiken van de hemel openden zich. 

12 Stortregen was over de aarde 
 veertig dagen en veertig nachten. 
13 Juist op die dag kwam Noach 
 met Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach 

 en de vrouw van Noach  
 en de drie vrouwen van zijn zonen met hen 
 de ark binnen. 

14 Zij en al het wild gedierte naar zijn aard 
 al het vee naar zijn aard 
 al het krioelend gedierte dat krioelt op de aarde naar zijn  

 aard 
 en al het gevogelte naar zijn aard 
 al het kwetterende, al het gevleugelde - 

15 zij kwamen naar Noach in de ark 
 twee aan twee 
 van alle vlees waarin levensgeest is. 
16 En die kwamen 

 mannelijk en vrouwelijk, van alle vlees kwamen zij 
 zoals God hem had geboden.  
 De Heer sloot achter hem toe. 
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17 De vloed was over de aarde, veertig dagen.  
 De wateren vermeerderden zich 

 zij droegen de ark 
 zodat die zich verhief boven de aarde. 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 603 
(ThomasCantorij: 1 en 3, Gemeente: 2, 4 en 5) 
 

Vervolg Schriftlezing: Fragmenten uit Genesis 8 en 9 
 
8 : 1 – 22 
 

1 Toen gedacht God Noach 

 en al het wild gedierte, al het vee dat bij hem was in de ark.  
 God deed wind over de aarde heen gaan 
 en de wateren bedaarden.  
2 De bronnen van de oerkolk 

 en de luiken van de hemel sloten zich 
 teruggehouden werd de stortregen vanuit de hemel. 
3 De wateren keerden terug 

 weg van de aarde, gaandeweg kerend.  
 De wateren namen af 
 aan het eind van honderdvijftig dagen.  

4 De ark kwam tot rust 
5 Gaandeweg afnemend 
 waren de wateren tot aan de tiende maand.  
 In die tiende, op de eerste van de maand 

 lieten de toppen van de bergen zich zien. 
6 En het gebeurde aan het eind van veertig dagen: 
 Noach opende het venster van de ark dat hij had gemaakt. 

7 Hij liet de raaf gaan. 
 Die ging naar buiten  
 en bleef heen en weer gaan 

 tot de wateren waren gedroogd, weg van de aarde. 
8 Hij liet de duif gaan, bij hem vandaan 
 om te zien of de wateren over de akker waren verminderd. 

9 Maar de duif vond geen rustplaats voor de greep van haar  
 poot 
 en zij keerde naar hem terug in de ark 
 want er was water over heel de aarde. 

 Hij stak zijn hand uit, nam haar op 
 en liet haar bij zich komen in de ark. 
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10 Hij wachtte nog zeven dagen daarna 
 en liet de duif opnieuw uit de ark gaan. 

11 De duif kwam bij hem in de avondtijd 
 en daar was een pril olijfblad in haar snavel. 
 Toen wist Noach 

 Dat de wateren waren verminderd, weg van de aarde. 
12 Hij wachtte nog zeven dagen daarna 
 en liet de duif gaan. 

 Zij keerde niet weer opnieuw naar hem terug. 
13 Het gebeurde (..) 
 dat de wateren, weg van de aarde, droog/grond overlieten.  
 Noach verwijderde de overdekking van de ark 

 Hij zag en zie, de akker toonde zich als droog/grond. 
14 (..) de aarde was droog. 
15 God sprak tot Noach: 

16  Trek de ark uit 
  jij en je vrouw 
  je zonen en de vrouwen van de zonen met je.  

17  (..) 
  dat zij wemelen op de aarde 
  dat zij vruchtbaar zijn en zich vermeerderen op de aarde. 

(..)   
22 Voortaan zullen alle dagen van de aarde zowel zijn: 
 zaaien en oogsten 
 koude en warmte 

 zomer en winter 
 dag en nacht 
 niet ophouden.  

 
9 : 1 – 15 
 

1 God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: 
  Wees vruchtbaar, vermeerder je en vervul de aarde. 

(..) 
12 God zei: 
  Dit is het teken van het verbond 

  dat ik stel tussen mij en jullie 
  en alle levende ziel die bij jullie is 
  de geslachten door, vol altijd.  
13  Mijn boog stel ik in de wolken 

  en die zal het teken zijn 
  van het verbond tussen mij en de aarde.  
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14  Als ik de wolken breng, wolken over de aarde 
  en de boog zich in de wolken laat zien 

15  dan gedenk ik mijn verbond 
  dat er is tussen mij en jullie 
 

Gemeente zingt: Gezang 339a 
 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 602 
(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2, 3 en 4) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ’- BWV 639 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: KIA 
Werelddiaconaat  - Onderwijs in India en Jeugdwerk 
 

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       
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Stil gebed    Gebed des Heren   
 

Slotlied (staande): Gezang 315 
  
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Toccata d moll - BWV 565 
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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.  

 
 
 

 
 
 

http://www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

10 juli  : Ds. E.J. de Wijer 
 

17 juli  : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

24 juli  : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

31 juli  : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                  

 

Wo. 6 juli: 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. 
 


