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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Samuel Wesley (1766-1837) - Air en Gavotte 
 

Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 122: 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: Psalm 122: 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: Psalm 122: 3 

 
Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 

Afscheid van de aftredende ambtsdrager 
 
Gemeente zingt (staande): Gezang 345: 1 en 3 
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Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 299e (Kyrie: 
ThomasCantorij: I, Gemeente: II - Gloria: ThomasCantorij: I + II) 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 
Eerste Schriftlezing: Amos 8: 4 - 7  (Naardense Bijbel) 
 

4 Hoort dit, 
 gij die een arme vertrapt,- 
 en uitroeit de gebukten van een land, 

5 zeggend: 
 wanneer 
 is de nieuwemaan voorbij / en kunnen we koren verkopen?- 

 en de sabbat, dat we de graanschuur 
     kunnen openzetten?- 
 om een efa te verkleinen, / een sjekel te vergroten 
 en een vervalste weegschaal / nog krommer te maken; 

6 om geringen op te kopen / voor een geldschuld 
 en een arme vanwege een paar schoenen,- 
 en graanafval verkopen we mee! 

7 Gezworen heeft de Ene 
     bij Jakobs trots: 
 nooit en te nimmer zal ik / al hun daden vergeten! 
  

Gemeente zingt: Gezang 1001 
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 1 - 17 (Naardense Bijbel) 
 

1 Maar ook heeft hij tot de leerlingen gezegd: 
 er is zomaar een mens geweest, een rijke, 
 die een huismeester had 
 en deze werd bij hem aangeklaagd 

 als een verkwister van zijn bezittingen. 
2 Hij laat hem roepen en zegt tot hem: 
 wat hoor ik nu over je?- 

 geef maar de afrekening 
 over je huismeesterschap, 
 want huismeester vermag je niet meer te zijn! 

3 Maar dan zegt de huismeester bij zichzelf: 
 wát moet ik doen?, 
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 omdat mijn heer het huismeesterschap 
 van mij afneemt?- 

 voor spitten ben ik niet sterk genoeg 
 en voor schooien schaam ik mij!- 
4 ik onderken wat ik moet doen om te zorgen, 

 wanneer ik uit 
 het huismeesterschap gezet word, 
 dat ze me zullen verwelkomen in hun huizen! 

5 Toen hij eenieder van 
 de schuldenaars van zijn heer 
 bij zich had geroepen, 
 heeft hij tot de eerste gezegd: 

 hoeveel ben je schuldig aan mijn heer? 
6 Maar hij zegt: honderd vaten olijfolie. 
 Maar hij zegt tot hem: 

 pak je papieren, ga zitten 
 en schrijf vlug vijftig! 
7 Vervolgens zegt hij tot een ander: 

 maar jij, hoeveel ben jij schuldig?- 
 maar hij zegt: honderd mudden tarwe. 
 En hij zegt tot hem: 

 pak je papieren en schrijf tachtig! 
8 En de heer prijst de 
 huismeester vol ongerechtigheid 
 omdat hij zo verstandig heeft gedaan,- 

 ‘omdat de zonen van deze wereldtijd 
 verstandiger zijn dan de zonen van het licht 
 jegens hun generatie’. 

9 Ook ík zeg u: maakt u vrienden 
 uit de mammon der ongerechtigheid, 
 opdat, wanneer die u verlaat, 

 ze u zullen verwelkomen 
 in de eeuwige tenten!- 
10 wie betrouwbaar is in het kleinste 

 is ook in het vele betrouwbaar, 
 en wie in het kleinste onrechtvaardig is 
 is ook in het vele onrechtvaardig;  
11 welnu, 

 als ge inzake de ongerechte mammon 
 niet betrouwbaar blijkt, wie zal u dan 
 het waarachtige toevertrouwen?- 
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12 en als ge in dat van een ander 
 niet betrouwbaar blijkt, 

 wie zal u dan het onze geven?- 
13 niet één huisknecht is bij machte 
 twéé heren te dienen: 

 want of de ene zal hij haten 
 en de andere liefhebben, 
 of de ene aanhangen en de andere verachten: 

 ge zijt niet bij machte God te dienen 
 én Mammon! 
14 Maar aangehoord hebben de Farizeeërs 
 al deze dingen 

 en, belust op geld als ze waren, 
 hebben ze de neus voor hem opgehaald. 
15 Dan zegt hij tot hen: 

 ú bent bezig uzelf te rechtvaardigen 
 voor het aanschijn van de mensen, 
 maar God kent uw harten; 

 omdat wat hoog staat bij de mensen 
 een gruwel is voor het aanschijn van God!- 
16 de Wet en de profeten?- 

 tot aan Johannes!- 
 sindsdien wordt 
 het koninkrijk van God aangekondigd 
 en doet ieder het geweld aan; 

17 maar gemakkelijker is het 
 dat hemel en aarde voorbijgaan 
 dan dat van de Wet één haaltje vervalt: 

 
Gemeente zingt: Gezang 339b  
 

Verkondiging 
 

Gemeente zingt samen met de Thomascantorij: Gezang 843 
(ThomasCantorij: 1 en 2, Gemeente: 3 en 4) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 
 

Orgelspel: Improvisatie 
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Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Kuria en 
Kerkmuziek 

 
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   
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Slotlied (staande): 
Gezang 712 (ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2, 3 en 4) 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                Fuga g-moll - BWV 542 
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Aktie Vrijheidsbrief september 2022 

Deze maand schrijven wij voor de activist en academicus 
Abduljalil Al-Singace uit Bahrein die al een jaar in 
hongerstaking is omdat het boek dat hij had geschreven 

door gevangenisautoriteiten werd ingenomen. Ook krijgt 
hij geen medicatie meer. Al-Singace heeft een 
levenslange celstraf gekregen vanwege zijn – vreedzame 

– betrokkenheid bij de anti-overheidsprotesten in Bahrein in 2011.In 

de te schrijven brief roepen we de kroonprins van Bahrein op om 
Abduljalil al-Singace vrij te laten, om zijn boek veilig te stellen en 
hem zijn medicatie te geven. 

De brief inclusief postzegel is na de dienst voor € 2,- te koop. 
Natuurlijk kunt u ook nog mee doen met de mailacties via 
https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties. De mailacties herkent 

u aan “stuur een mail! @”. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

25 sep.: Ds. E.J. de Wijer 
 

  2 okt.: Ds. A. van Ligten/Sneek 
 

  9 okt.: Ds. E.J. de Wijer 
 

16 okt.: Ds. R.J. van Zwieten 
 

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                  

Di.  20 sep.:  ThomasLunchconcert        12.30 uur 

         Elisa Mayeeshi & Katie Yao Morgan 
                    Elisa Mayeeshi, sopraan 
                     Katie Yao Morgan, piano 
 

Wo. 21 sep.:  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. 


