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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) -  
                Passacaglia d-moll - BuxWV 161 
 

 

Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: ThomasCantorij zingt: Gezang 711d 
                     Daarna zingt de Gemeente: Psalm 98: 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 98: 3 (Gemeente) 

  
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 98: 4 (Gemeente) 
 
ThomasCantorij zingt ter afsluiting van de introïtus Gezang 711d 

nog een keer 
 

Gemeente gaat zitten 

De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
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Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 301f 
(ThomasCantorij: Voorzang, Gemeente: allen) 

 
ThomasCantorij zingt: Gezang 299e (Gloria) 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: II Koningen 5: 1 - 19a (Naardense Bijbel) 
 
1 Naäman, overste van de strijdschaar 

 van de koning van Aram 
     was een groot man 
     voor het aanschijn van zijn heer 

     en verheven van aanzien, 
 want door hem had de Ene 
     aan Aram vrijheid gegeven; 
 deze man 

 was een held van vermogen, 
     maar had huidvraat. 
2 Als uit Aram benden uitgetrokken zijn 

 nemen ze uit het land van Israël 
     een klein meisje in kerkering mee,- 
 dat terechtkomt 

 voor het aanschijn van Naämans vrouw. 
3 Zij zegt tot haar gebiedster: 
 ach, bevond mijn heer zich maar 

 voor het aanschijn van de profeet in Samaria,- 
 dan zou die hem 
     van zijn huidvraat afhelpen! 
4 Als hij aankomt 

 meldt hij het aan zijn heer en zegt: 
 zo en zo heeft gesproken dat meisje 
 uit het land van Israël! 

5 Dan zegt de koning van Aram: ga heen, 
     kom daar aan!- 
 ik zal aan Israëls koning 

     een briefrol zenden! 
 Hij gaat heen en neemt in zijn hand mee: 
     tien talenten zilver, 



 4 

 zesduizend stukken goud 
 en tien wisselgewaden. 

6 Hij komt met de briefrol aan 
 bij Israëls koning, waarin gezegd wordt: 
 welnu, 

 met dat deze briefrol bij u aankomt, 
 zie, zal ik tot u mijn dienaar Naäman 
     zenden 

 en moet u hem afhelpen van zijn huidvraat! 
7 En het geschiedt: 
     zodra Israëls koning de brief heeft gelezen 
     scheurt hij zijn gewaden 

 en zegt hij: ben ík God, 
     die kan laten sterven en doen leven, 
 dat hij een man naar mij toe zendt 

 om hem af te helpen van zijn huidvraat?- 
 ja, ach, beseft toch en ziet in 
 dat hij een voorwendsel tegen me zoekt! 

8 En het geschiedt, 
 zodra Elisja, de man Gods, hoort 
 dat Israëls koning 

     zijn gewaden gescheurd heeft, 
 dat hij aan de koning bericht zendt 
     om te zeggen: 
 waarom heb je je gewaden gescheurd?- 

 laat hij toch komen tot mij, 
 dan zal hij weten 
 dat er een profeet is in Israël! 

9 Dan komt Naäman aan, 
     met zijn paardenspul en zijn wagenpark,- 
 en blijft stilstaan in de ingang van het huis 

     van Elisja. 
10 Elisja zendt tot hem een bode en laat zeggen: 
 ga heen, 

 en was u zeven malen in de Jordaan, 
 dan keert uw vlees aan u terug 
     en bent u rein! 
11 Naäman wordt woedend en gaat weg; 

 hij zegt: zie, ik zei bij mijzelf: 
 naar buiten, naar buiten zal hij komen, 
 dan stilstaan en de naam aanroepen 
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     van de Ene, zijn God, 
 met zijn hand wuiven naar de zere plek 

     en zo de huidvraat weghalen; 
12 zijn niet 
     Avana en Parpar, 

     de rivieren van Damascus, 
     beter dan alle wateren van Israël?- 
 kan ik mij niet dáárin wassen 

     en rein worden?! 
 Hij wendt zich af en gaat in gramschap weg. 
13 Dan treden zijn dienaars nader 
     en spreken hem toe; 

 zij zeggen: 
 vader, had de profeet 
 een gróót woord tot u gesproken, 

     zou je dat niet doen?- 
 waarom dan niet nu hij tot je heeft gezegd: 
     was u en word rein! 

14 Dan daalt hij neer 
 en dompelt zich zeven keren in de Jordaan, 
 naar het woord van de man Gods, 

 zijn vlees keert terug, 
 als het vlees van een kleine jongen, 
     en hij wordt rein. 
15 Hij keert terug naar de man Gods, 

     hijzelf en heel zijn legerkamp, 
 komt aan en blijft stilstaan voor zijn aanschijn; 
 hij zegt: 

 zie toch, ik weet nu dat er geen God is 
     op heel de aarde 
 dan in Israël; 

 nu dan, neem toch van uw dienaar 
     een zegening aan! 
16 Maar hij zegt: 

 bij het leven van de Ene 
     voor wiens aanschijn ik sta: 
     als ik íets aanneem!… 
 Hij dringt bij hem aan om aan te nemen, 

     maar hij weigert. 
17 Naäman zegt: 
 zo niet, 
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 laat dan toch aan uw dienaar 
     gegeven worden 

 zoveel –rode– grond 
     als een toom muildieren draagt; 
 want 

     uw dienaar zal nooit meer 
     een opgangsgave 
     of een slachtoffer klaarmaken 

     voor andere goden 
     dan voor de Ene; 
18 maar voor wat ik nu uitspreek 
 moge de Ene 

     uw dienaar vergeving schenken: 
 als mijn heer in het huis van Rimon komt 
     om zich daar neer te werpen, 

 zal hij steunen op mijn arm 
 en moet ik mij neerwerpen 
     in het huis van Rimon; 

 als ik mij dan neerwerp 
     in het huis van Rimon 
 moge toch de Ene 

     uw dienaar vergeving schenken, 
     voor wat ik nu uitspreek! 
19a  Hij zegt tot hem: ga in vrede! 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 8c 
ThomasCantorij zingt het refrein één keer voor, daarna zingt de 
ThomasCantorij de 4 coupletten en de Gemeente het refrein  
 

Tweede Schriftlezing: Lucas 18: 9 - 14 (Naardense Bijbel) 
 
9 Maar hij zegt ook met het oog 
 op zomaar enkelen 

 die over zichzelf ervan overtuigd zijn 
 dat zij rechtvaardigen zijn 
 en op de overigen neerkijken 

 dit zinnebeeld: 
10 twee mensen klimmen op naar het heiligdom 
 om te aanbidden, 

 de één een Farizeeër en de ander een tollenaar; 
11 de Farizeeër stelde zich op 
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 en heeft over zichzelf dit gebeden: 
 o God, ik dank u dat ik niet ben 

 zoals de overigen van de mensen: 
 grijpgragen, onrechtvaardigen, overspeligen, 
 of ook als deze tollenaar; 

12 ik vast tweemaal per week 
 en ik geef het tiende af van al wat ik verwerf!; 
13 maar de tollenaar bleef van verre staan 

 en heeft zelfs niet 
 de ogen ten hemel willen opheffen, 
 nee, hij sloeg zich op de borst en zei: 
 o God, verzoen u met mij,- zo’n zondaar!; 

14 ik zeg u, 
 híj daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis, 
 anders dan díe, 

 omdat al wie zichzelf verhoogt 
 zal worden vernederd 
 en wie zichzelf vernedert 

 zal worden verhoogd! 
 
Gemeente zingt: Gezang 339b  

 

Verkondiging 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 860  
(ThomasCantorij: 1, 2 en 3, Gemeente: 4 en refrein) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 

Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) - 
                ‘Vater unser im Himmelreich’ 
 

Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor: 
-  Werelddiaconaat en Pastoraat onder ouderen 
-  ‘Het Wereldhuis’ (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 ‘Het Wereldhuis’, dit graag 
vermelden. 
 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 
Gezang 368g       

 
Stil gebed    Gebed des Heren   
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Slotlied (staande): 
Gezang 994 (ThomasCantorij: 1 en 3, Gemeente: 2 en 4) 
 
Zegen, beantwoord met: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Orgelspel: Dietrich Buxtehude (1637-1707) - 

                Toccata F dur - BuxWV 157 
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Aktie Vrijheidsbrief november 2022 

Deze maand schrijven wij voor Edris Feqhi die lid is van 
een Koerdische oppositiepartij in Iran en door de Iraanse 
autoriteiten in juli 2021 met grof geweld is opgepakt. 

Zijn familie werd aanvankelijk verteld dat hij was gedood 
bij een gewapend optreden van veiligheidsagenten 
tijdens een partijbijeenkomst. Zijn familie hield daarna 

een begrafenisdienst voor hem. Maar ze krijgen van de autoriteiten 
tegenstrijdige berichten over het lot van Edris. Zeer waarschijnlijk 
wordt hij ergens vastgehouden en loopt hij ernstig risico op 
martelingen. In de te schrijven brief roepen we het hoofd van de 

rechtelijke macht van Iran op Edris Feqhi onmiddellijk vrij te laten of 
hem aan te klagen voor een internationaal erkend misdrijf. 
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)            
 

20 nov.  : Ds. E.J. de Wijer                 Laatste zondag kerkelijk jaar 
                                                        m.m.v. Tineke Wonderman-  

                                                        van Leeuwen (sopraan) en    
                                                        de ThomasCantorij 
 

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

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

11 dec.  : Ds. E.J. de Wijer                 3e Advent 

                                                        m.m.v. Roder Jongenskoor 
                                                        o.l.v. Jaap de Kok 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 
 

Agenda 
                

Di.  15 nov.:  ThomasLunchconcert         12.30 uur 

        Josefien de Waele, harp 
  
      ThomasTroostcafé                      13.00 - 15.00 uur 
 

Wo. 16 nov.:  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. 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. 


