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Opgang
Het luiden van de klok
Orgelspel: Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) Andante met variaties
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 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 84: 3
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: Psalm 84: 6
Gemeente gaat zitten
De kinderen gaan naar De Kleine Thomas
Gebed om ontferming, beantwoord door de Gemeente samen
de ThomasCantorij met: Gezang 301f (ThomasCantorij 1,
Gemeente: 2)
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Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 150b
(refrein: ThomasCantorij: voorzang, Gemeente: allen –
ThomasCanorij zingt de coupletten 1, 2 en 3)

Dienst van de Schriften
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30: 9 - 14 (Naardense Bijbel)
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Overladen zal hij je, de Ene, je God,
in elke daad van je hand,
in de vrucht van je schoot,
in de vrucht van je vee
en in de vrucht van je –rode– grond,
ten goede,omdat de Ene zal terugkeren
naar plezier over jou, ten goede,
zoals hij plezier heeft gehad in je vaderen.
Omdat je hoort
naar de stem van de Ene, je God,
door zijn geboden en zijn inzettingen
te bewaken,
al wat geschreven staat
in de boekrol van dit onderricht;
omdat je terugkeert tot de Ene, je God,
met heel je hart en met heel je ziel!
Want dit gebod
dat ik je heden gebied:
het is niet te wonderlijk voor je
en niet te ver weg is het;
niet in de hemelen is het,om te zeggen
‘wie zal voor ons opklimmen ten hemel,
het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
niet aan de overzijde van de zee is het,om te zeggen
‘wie zal voor ons oversteken
naar de overzij van de zee,
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het voor ons halen
en het ons doen horen,
zodat wij het kunnen doen?’;
nee, zeer dicht bij je is het woord:
in je mond en in je hart,
om het te doen!

Gemeente zingt: Gezang 316
Tweede Schriftlezing: Lucas 10: 25 - 37 (Naardense Bijbel)
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En zie, zomaar een wetgeleerde staat op
om hem op de proef te stellen, en zegt:
leermeester, wat doende
zal ik eeuwig leven beërven?
Maar hij zegt tot hem: in de Wet,wat is daar geschreven, hoe lees je dat?
Maar ten antwoord zegt hij:
‘liefhebben zul je de Heer je God,
vanuit heel je hart, met heel je ziel,
met al je kracht’
en met heel je verstand,
en: ‘je naaste aan jou gelijk’!
Maar hij zegt tot hem:
je hebt juist geantwoord!doe dit en je zult leven!
Maar hij wil zich rechtvaardigen
en zegt tot Jezus: en wie ís mijn naaste?
Jezus herneemt en zegt:
zomaar een mens is gaan afdalen
van Jeruzalem naar Jericho;
hij valt aan rovers toe,die hem uitkleden, slagen toevoegen,
en als ze weggaan halfdood achterlaten.
Maar bij geval is
zomaar een heiligdomsdienaar af gaan dalen
over die weg;
als hij hem ziet
gaat hij aan de overkant voorbij.
Maar evenzo gaat ook een Leviet
die langs die plek komt
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als hij hem ziet
aan de overkant voorbij.
Maar zomaar een Samaritaan
die onderweg is,als hij langs hem komt en hem ziet
wordt hij inwendig bewogen;
hij komt op hem toe, verbindt zijn wonden,giet er olie en wijn op,
tilt hem op zijn eigen rijdier,
brengt hem naar een herberg
en zorgt voor hem.
Tegen de morgen
haalt hij twee dinars tevoorschijn,
geeft ze aan de herbergier en zegt:
zorg voor hem,
en wat je meer zult besteden
zal ík aan je teruggeven als ik terugkom!
Wie van deze drie is, denk je,
de naaste geworden van hem
die aan de rovers toevalt?
Maar hij zegt:
die hem de ontferming heeft betoond!
Jezus zegt tot hem:
ga voort en doe jíj evenzo!

Gemeente zingt: Gezang 339b (ThomasCantorij zingt gezang 339b
eerst een keer voor, daarna Gemeente)

Verkondiging
Gemeente zingt: Gezang 991

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Mededelingen
Orgelspel: Improvisatie
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:
- Wijkdiaconie en Pastoraat
- Stichting Partners Pays-Dogon (zie de Nieuwsbrief in uw orde
van dienst en op de website)
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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.

Wanneer uw gift bestemd is voor de Stichting Partners PaysDogon, dit graag vermelden.
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met:
Gezang 368g
Stil gebed

Gebed des Heren

Slotlied (staande) - Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij:
Gezang 697 (Gemeente: refrein, ThomasCantorij: coupletten)
Zegen, beantwoord met:

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata in F - BWV 540
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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.
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:

(aanvang 10.30 uur)

17 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
24 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
31 juli : Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten
7 aug.: Zie Schema Gezamenlijke Zomerdiensten

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN
05-06-2022
12-06-2022
12-06-2022
19-06-2022
26-06-2022
Juni 2022

Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Stichting Partners Pays-Dogon
Collecteopbrengst
Collecteopbrengst
Offerblok

€ 480,59
€ 180,00
€ 231,34
€ 210,10
€ 276,85
€ 18,00

Agenda
Wo. 13 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.
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