
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
ORDE VAN DIENST 

 
 
 

zondag 6 november 2022 

 
 

Voorganger: Ds. Ruben van Zwieten  

Cantor-organist: Harmen Trimp 

m.m.v. Hidde van Griethuijsen, trompet 

Ouderling van dienst: Pauline Hagemeijer 

Koster van dienst: Menne Vellinga 

Beeld & Geluid: Femke van Beusekom 

 

 

 

Bediening Heilige Doop aan 

Vieve Joanne Marie Huiskes   
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Opgang 

 

Het luiden van de klok 

 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  

                Aria ‘Schäfer können sicher weiden’ 
 

 

Gemeente gaat staan 

 

Aanvangslied: Gezang 280: 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: Gezang 280: 3 en 4  

  

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 280: 5, 6 en 7 

 

 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 

 

Gebed om ontferming 
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Gemeente zingt: 

 
Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart 
 
Gemeente zingt: Gezang 315 

 
Dienst van de Schriften  
 

Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 

Schriftlezing: I Samuël 8 : 1 – 10 

 

1  En het geschiedde toen Samuël oud werd dat hij zijn zonen 

aanstelde als richters over Israël. 

2 En het geschiedde de naam van zijn eerstgeboren zoon: Joël,  

 de naam van zijn tweede: Abia; zij waren richters in 

  Berseba. 

3 Maar zijn zonen gingen niet in zijn wegen, ze waren geneigd  

 tot gewin, namen steekpenningen aan en bogen het recht. 

4 En al de oudsten van Israël verzamelden zich en kwamen tot  

 Samuël in Rama 

5 en zeiden tot hem: Zie, oud ben je geworden en je zonen  

 gaan niet in jouw wegen, stel over ons een koning aan om 

 ons te richten, gelijk al de volken. 

6 Kwaad was dit woord in de ogen van Samuël toen ze zeiden:  

 `geef ons een koning om ons te richten'. En Samuël bad tot 

 JHWH. 

7 En JHWH zei tot Samuël: Hoor naar de stem van het volk in  

 alles wat zij tot jou zeggen; want niet jou hebben zij  

 verworpen (genegeerd) mij hebben ze verworpen koning 

 over hen te zijn. 

8 Gelijk al de daden die zij gedaan hebben van de dag af dat ik 

 hen deed opgaan uit Egypte tot op deze dag, zij hebben mij 

  verlaten en zij dienden andere goden, zo doen zij nu ook met 

 jou! 

9 Nu dan, hoor naar hun stem alleen, betuig een getuigenis 

 tegen hen en meld hun de rechtsgang van een koning die 

 koning over hen gemaakt wordt. 

10 En Samuël sprak al de woorden van JHWH tot het volk daar 

 zij een koning van hem wensten. 
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Gemeente zingt: Gezang 803: 1, 4 en 5 
 

Vervolg Schriftlezing: I Samuël 8 : 11 – 22 

 

11 En hij zei: Dit zal de rechtsgang zijn van de koning die over 

 jullie koning wordt: uw zonen zal hij nemen, en ze voor zich  

 inzetten bij zijn wagens en paarden dat zij voor zijn wagens  

 uit lopen, 

12 om ze voor zich in te zetten als oversten van duizendtallen 

 en oversten van vijftigtallen om zijn ploegland te ploegen om 

 zijn oogst te oogsten, om zijn oorlogstuig te maken en zijn 

 wagentuig. 

13 En jullie dochters zal hij nemen, als oliemengsters, slachters 

 en baksters; 

14 van jullie velden, jullie wijngaarden en jullie olijftuinen zal hij 

 de beste nemen en die geven aan zijn dienstknechten; 

15 van jullie zaad en jullie wijngaarden zal hij tienden nemen,  

 en geven aan zijn hovelingen en dienstknechten; 

16 van jullie dienstknechten en dienstmaagden de beste van  

 jullie jongelingen en jullie ezels zal hij nemen en  

 (gereed)maken voor zijn dienst; 

17 van jullie kleinvee zal hij tienden nemen en jullie zelf zullen 

 hem tot dienstknechten (slaven) zijn. 

18 Schreeuwen zullen jullie op die dag (nb om weg te komen) 

 voor het aangezicht van jullie koning die jullie hebben  

 verkozen en JHWH zal jullie niet antwoorden op die dag. 

19 Maar het volk weigerde naar de stem van Samuël te horen,  

 ze zeiden: nee! toch zal er een koning over ons zijn. 

20 En wij zullen zijn gelijk al de volken, richten over ons zal  

 onze koning, uittrekken zal hij voor ons aangezicht en onze 

 strijd zal hij strijden. 

21 En Samuël hoorde al de woorden van het volk en hij sprak 

 die (verwoordde) in de oren van JHWH. 

22 En JHWH zei tot Samuël: Hoor naar hun stem en maak voor  

 hen een koning tot koning! En Samuël zei tot de mannen van 

 Israël: Gaat heen, een ieder naar zijn stad! 

 

Gemeente zingt: Gezang 339b  

 
Verkondiging 
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BEDIENING HEILIGE DOOP AAN 

 

                   Vieve Joanne Marie Huiskes 

 

Gemeente zingt, terwijl de dopeling wordt binnengedragen, 

begeleid door de aanwezige kinderen en gasten:  

 

Dooplied: ‘Kind, wij dragen je op handen’ 
 

Tekst Hanna Lam en muziek Jos van der Kooy 
 

Presentatie  
 

Ouderling:     Hier in Gods huis is binnengebracht: 

                   Vieve Joanne Marie Huiskes, dochter van         

    Daan Huiskes en Maria Francina Annetje Huiskes-van  

    den Essenburg. 

 

Voorganger: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de  

                   naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?  

 

Ouders:         Ja, dat verlangen wij.  

 

Voorganger: En met welke naam zal zij gedoopt worden?  

                    

Ouders:         Vieve Joanne Marie Huiskes 

                   

Voorganger: Moge haar naam geschreven staan in de palm van   

                       Gods hand.  

 

Doopgebed 

 

Doop en Handoplegging 
 

Ontsteken en aanbieden doopkaars 

 

Vraag aan de ouders:  
 

Voorganger: Willen jullie Vieve Joanne Marie ontvangen als  

                   een kind van God en je door haar aanwezigheid in  

    jullie huis  en leven laten sterken in het geloof? En    

                  willen jullie haar voorgaan op de weg die de Heer ons  

                  heeft gebaand?  
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Ouders:         Ja, dat beloven wij. 

 

                                                                                Gemeente gaat staan 

Verwelkoming 

 

Vraag aan de gemeente: 

 

Voorganger: Wilt ook u dit kind ontvangen in uw midden 

                        om haar in woord en daad te bewaren bij het              

                        hartsgeheim van de gemeente, haar opnemen in uw  

                        liefde om met haar te gaan de weg van het                  

                        Koninkrijk? 

 

Gemeente:   Ja, dat beloven wij. 

 

Gemeente zingt: Gezang 868: 1, 2 en 5 
 

Wij brengen elkaar de vredegroet 
 

Gemeente gaat zitten 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 

Orgel en trompet: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 

                           ‘Nun danket alle Gott’ - BWV 192 

 

Inzameling van de gaven in één rondgang voor: het 

Straatpastoraat – de Koffiets en de 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.  
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VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 

Gezang 368g       

 

Stil gebed    Gebed des Heren   

 

Slotlied (staande): Gezang 919 

 

Zegen, beantwoord met: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orgel en trompet: Georg Friedrich Händel (1685-1759) - 

                           Suite D-dur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidde van Griethuijsen heeft ruim tien jaar trompet les gehad, de 

laatste twee jaar aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.  

Momenteel is hij trompettist bij het VU-orkest en studeert hij 

civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft. 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

13 nov.  : Ds. E.J. de Wijer 
 

20 nov.  : Ds. E.J. de Wijer                 Laatste zondag kerkelijk jaar 
 

27 nov.  : Ds. E.J. de Wijer                 1e Advent – Schrift & Tafel 
 

  4 dec.  : Ds. A. van Ligten/Sneek       2e Advent 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

02-10-2022 Collecteopbrengst                                       € 396,30 

09-10-2022 Collecteopbrengst                                       € 271,95 

09-10-2022 Het Wereldhuis                                           € 290,40 

16-10-2022 Collecteopbrengst                                       € 250,22 

23-10-2022 Collecteopbrengst                                       € 260,80 

30-10-2022 Collecteopbrengst                                       € 418,10 

okt.    2022 Offerblok                                                    €    21,00 
 
 

 
 

Agenda 
                

Wo.  9 nov.:  ThomasTheologie                                    14.00 uur 
                      

      ThomasBoek                                           20.00 uur 

                          Ds. Evert Jan de Wijer gaat in  

 gesprek met schrijver Arthur Umbgrove, 

                    o.a. over zijn zeer recent verschenen boek:  

 ‘Met de prins op reis’. 

                         Kijk voor meer informatie op: www.dethomas.nl 

 

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. 

 

 

 

 


