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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel 
 

Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 78: 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 78: 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 78: 3 

 
Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f 
(Voorganger: Voorzang, Gemeente: allen) 
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Gemeente zingt: Gezang 304 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: Amos 6: 1 - 10  (Naardense Bijbel) 
 
1 Wee de zorgelozen op Sion, 

 en wie zich veilig wanen 
     op de berg van Samaria,- ooit zijn zij 
 aangemerkt als het eerste onder de volken, 

 tot wie allen zouden komen, 
     het huis van Israël! 
2 Steekt over naar Kalnee en ziet, 

 gaat van daar naar Chamat Raba,- 
 en daalt af naar Gat van de Filistijnen: 
 zal het u beter gaan dan deze koninkrijken, 
 of is uw gebied groter dan hun gebied?- 

3 u die zich verre houdt / van een dag vol kwaad,- 
 maar een zetel vol geweld dichterbij brengt! 
4 Die neerliggen op bedden van ivoor 

 en rondhangen op hun banken; 
 die van het wolvee de lammeren opeten 
 en midden uit de stal de kalveren, 

5 die wat pingelen bij de mond van de luit: 
 als waren ze David 
 hebben ze zich een zanginstrument / uitgedacht, 

6 die sprenkelbekkens vol wijn drinken 
 en met het eerste van oliën zich zalven,- 
 hebben om Jozefs verbreking 
     zich nooit bekommerd! 

7 Daarom worden ze nu 
    in ballingschap gevoerd 
     in een kopgroep van ballingen,- 

 en wijken zal het geroezemoes 
     van wie het zo breed lieten hangen! 
8 Gezworen heeft mijn Heer, de Ene, / bij zijn ziel, 

 is de tijding van de Ene, / de God van de strijdscharen: 
 ik verafschuw Jakobs hoogmoed 
 en zijn paleizen haat ik; 
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 uitleveren zal ik / zo’n stad en haar volheid! 
9 Geschieden zal het: 

 al blijven er maar tien mannen over 
     in één huis, ook zij zullen sterven. 
10 Tilt iemands oom hem op 

 die hem moet verbranden 
 en beenderen het huis uit brengen, 
 en zal hij zeggen 

 tot wie in de heup van het huis is: 
 nog iemand bij jou?- / zeggen zal die dan: afgelopen!- 
 en zeggen zal hij: stil!, 
 want niemand meer zal 

 de naam van de Ene in gedachten brengen. 
   
Gemeente zingt: Psalm 146: 1, 2, 4 en 5 
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 16: 19 - 31 (Naardense Bijbel) 
 

19 Maar er is zomaar een mens geweest, een rijke; 
 hij ging gekleed in purper en lijnwaad 

 en vierde iedere dag schitterend feest. 
20 Maar zomaar een arme, met de naam Lazarus, 
 was neergeworpen bij zijn poort, 
 ónder de zweren, 

21 vol verlangen om verzadigd te worden 
 met wat omlaag viel van de tafel van de rijke; 
 echter, ook de honden kwamen 

 en hebben zijn zweren afgelikt. 
22 Maar het geschiedt: de arme sterft 
 en hij wordt door de engelen weggedragen 

 naar de schoot van Abraham; 
 ook de rijke sterft 
 en wordt begraven; 
23 in het schimmenrijk slaat hij zijn ogen op 

 terwijl hij folteringen ondergaat, 
 en ziet van verre Abraham, 
 en Lazarus bij hem op schoot! 

24 Hij roept en zegt: vader Abraham, 
 ontferm je over mij en stuur Lazarus, 
 dat die het topje van zijn vinger in water doopt 

 en mijn tong verkoeling brengt,- 
 omdat ik word gekweld in deze vlam! 
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25 Maar Abraham zegt: 
 kind, gedenk dat jij de goede dingen 

 hebt aangenomen in je leven 
 en Lazarus evenzo de kwade; 
 nú wordt hij hier troostend toegeroepen 

 en word jij gekweld!- 
26 en bij dit alles 
 gaapt er tussen ons en jullie een grote kloof, 

 zodat zij die wíllen overstappen 
 van hier naar jullie, 
 het niet vermogen, 
 en ze ook niet daarvandaan 

 naar ons kunnen oversteken. 
27 Maar hij zegt: dus vraag ik je, vader, 
 dat je hem stuurt 

 naar het huis van mijn vader; 
28 want ik heb vijf broers; 
 opdat hij aan hen zal betuigen 

 dat zíj níet óók moeten komen 
 in dit oord van foltering! 
29 Maar Abraham zegt: 

 zij hebben Mozes en de profeten,- 
 laten ze horen naar hén. 
30 Hij zegt: o nee, vader Abraham!- 
 als echter zomaar iemand 

 bij de doden vandaan 
 naar hen toe gaat, 
 dan zullen ze zich bekeren! 

31 Maar hij zegt tot hem: 
 als ze naar Mozes en de profeten niet horen, 
 zullen ze ook niet 

 als iemand uit de doden opstaat 
 zich laten overtuigen! 
 

Gemeente zingt: Gezang 339b  

 
Verkondiging 
 

Gemeente zingt: Gezang 718 
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DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 
Orgelspel 
 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: Wijkdiaconie en 
KIA Vredeswerk - Colombia 
 
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 704 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Orgelspel 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

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

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

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

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

 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                  

Di. 27 sep. ;  Lunchbreak met artistiek         12.30 – ca. 13.15 uur 

                    leider van Theater Na de Dam,  
                     theatermaker en filosoof: Jaïr Stranders,  
                    Meer info en tickets via: www.dethomas.nl 
 

Wo. 28 sep.:  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. 


