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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Schmücke dich, o liebe Seele’ - BWV 654 
 

 

Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: ThomasCantorij zingt: Gezang 432a 
                     Daarna zingt de Gemeente: Psalm 25: 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 25: 2 (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 25: 3 (Gemeente) 
 
ThomasCantorij zingt ter afsluiting van de introïtus Gezang 432a 

nog een keer 
 

Gemeente gaat zitten 

                                     De kinderen gaan naar De Kleine Thomas 
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Gebed om ontferming 
 

Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 281: 1, 2, 
3, 4 en 5 (Gemeente: 1, 3 en 5, ThomasCantorij: 2 en 4) 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 

Eerste Schriftlezing: 2 Samuël 11: 1 – 27 (Naardense Bijbel) 
 
1 Het geschiedt 

 tegen de terugkeer van het jaar, 
 tegen de tijd dat de koningen uittrekken, 
 dat David Joab uitzendt, 

 en met hem zijn dienaren en heel Israël, 
 om de zonen van Amon te teisteren 
 en Raba in het nauw te brengen,- 
 terwijl David blijft zetelen in Jeruzalem. 

2 En het geschiedt tegen de tijd 
     dat het avond wordt: 
 David staat op van zijn ligbank 

 en gaat wandelen op het dak 
     van ’s konings huis; 
 vanaf het dak 

 ziet hij een vrouw die zich wast; 
 en die vrouw ziet er zeer goed uit. 
3 David zendt iemand uit 

 en laat vragen naar de vrouw; 
 men zegt: 
 is dat niet Batseba, dochter van Eliam, 
 vrouw van Oeria de Chitiet? 

4 David zendt boden uit 
     en laat haar meenemen; 
 zo komt zij bij hem 

     en legt hij zich met haar neer,- 
 zij heeft zich net 
     van haar (maandelijkse) smet geheiligd; 

 dan keert zij terug naar huis. 
5 De vrouw wordt zwanger; 
 zij zendt bericht, meldt aan David 
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 en zegt: zwanger ben ik! 
6 David zendt bericht naar Joab: 

 zend naar mij toe 
 Oeria de Chitiet!, 
 en Joab zendt Oeria naar David toe. 

7 Oeria komt bij hem aan; 
 David vraagt 
 naar de vrede van Joab, 

     de vrede van de manschap 
 en de vrede van de oorlog. 
8 Dan zegt David tot Oeria: 
 daal af naar je huis en was je voeten! 

 Oeria gaat weg uit het huis van de koning 
 en achter hem aan gaat mee: 
     een draaglast van de koning. 

9 Maar Oeria legt zich te slapen 
 in de ingang van ’s konings huis, 
 bij alle dienaars van zijn heer; 

 hij is niet afgedaald naar zijn eigen huis. 
10 Ze melden dat aan David en zeggen: 
 Oeria is niet afgedaald naar zijn huis!, 

 en David zegt tot Oeria: 
 ben jij niet van een (lange) weg gekomen?- 
 waarom ben je niet afgedaald 
     naar je huis? 

11 Oeria zegt tot David: 
 de ark en Israël en Juda zitten nu in hutten, 
 mijn heer Joab en de dienaars van mijn heer 

     zijn gelegerd 
     op het aanschijn van het open veld, 
 zal ik dan 

 binnenkomen in mijn huis 
     om te eten en te drinken 
     en neer te liggen bij mijn vrouw?- 

 bij jouw leven en bij het leven van je ziel, 
 als ik zo’n woord ooit zal doen! 
12 David zegt tot Oeria: 
 blijf ook vandaag hier, 

     en morgen zend ik je heen! 
 Zo blijft Oeria in Jeruzalem die dag 
     en de volgende morgen. 
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13 Dan roept David hem, 
 dat hij voor zijn aanschijn 

     moet eten en drinken,- 
     en voert hem dronken; 
 maar als hij ’s avonds weggaat 

 is het om zich neer te leggen op zijn ligplaats 
     bij de dienaars van zijn heer,- 
 naar zijn huis is hij niet afgedaald. 

14 In de ochtend geschiedt het 
 dat David een brief schrijft aan Joab,- 
 en die verzendt door de hand van Oeria. 
15 Hij schrijft in die brief en zegt: 

 zorgt dat Oeria 
 vooraan in het front komt, 
     waar de oorlog het sterkst woedt, 

 en keert dan om, achter hem vandaan 
     zodat hij verslagen wordt en de dood vindt! 
16 En zo geschiedt: 

 als Joab een wacht zet voor de stad,- 
 geeft hij Oeria plek 
 op de plaats waarvan hij weet 

 dat daar mannen van vermogen komen. 
17 Als de mannen de stad uittrekken 
     en met Joab oorlog voeren 
 vallen er zowel van de manschap 

     als van Davids dienaars; 
 en de dood vindt 
 ook Oeria de Chitiet. 

18 Joab zendt bericht,- 
 en meldt aan David 
 al wat er uit te spreken is over de oorlog. 

19 Hij gebiedt de bode en zegt: 
 als je het voleindigd hebt 
 al wat er uit te spreken is over de oorlog 

     uit te spreken tot de koning, 
20 en het zal geschieden 
 dat de gramschap van de koning opklimt 
 en hij tot je zal zeggen 

 ‘waarom zijt ge zo na aan de stad getreden 
     om oorlog te voeren,- 
 wist ge niet 
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 dat ze zouden schieten 
     van boven op de muur?- 

21 wie heeft 
 Avimelech de zoon van Jeroebesjet 
     verslagen?- 

 was het niet een vrouw 
 die een ‘rijder’ van een molensteen 
     op hem neersmeet 

     van boven op de muur 
 zodat hij stierf in Tevets?- 
 waarom zijt ge zo na 
     aan de muur getreden?’- 

 zeggen moet je dan: 
 ook 
 je dienaar Oeria de Chitiet 

     is dood! 
22 De bode gaat op weg; 
 hij komt aan en meldt David 

 alles waarmee Joab hem heeft uitgezonden. 
23 Dan zegt de bode tot David: 
 omdat die mannen 

     de overhand op ons hadden 
 en naar ons een uitval deden 
     in het open veld, 
 weerden wij ons tegenover hen 

     tot bij de ingang 
     van de poort, 
24 maar toen schoten de schutters 

     op je dienaren 
     van boven op de muur 
 en vonden enkelen van je dienaren 

     de dood; 
 en ook je dienaar Oeria de Chitiet 
     is dood! 

25 David zegt tot de bode: 
 zo moet je tot Joab zeggen: 
     ‘laat dit besprokene 
     niet al te kwaad zijn in je ogen, 

 want het zwaard verslindt 
     dan deze en dan die; 
 versterk je oorlog tegen die stad 
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     en verscheur haar!’- 
     versterk hem met deze woorden! 

26 De vrouw van Oeria krijgt te horen 
 dat Oeria, haar man, 
     gedood is,- 

 en weeklaagt over haar meester. 
27 Maar als de rouwtijd voorbijgegaan is, 
 zendt David bericht en haalt hij haar 

     in zijn huis; zij wordt hem tot vrouw 
 en baart hem een zoon; 
 kwaad is het uitgesprokene 
     dat David heeft gedaan 

     in de ogen van de Ene. 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 738 

(ThomasCantorij: 1, Gemeente: 2, 3 en 4) 
 

Tweede Schriftlezing: Matteüs 21: 1 - 9 (Naardense Bijbel) 
 
1 Wanneer ze Jeruzalem naderen 

 en aankomen bij Betfage 
 bij de Olijfberg, 
 dán 

 zendt Jezus twee leerlingen uit, 
2 zeggend tot hen: 
 gaan jullie vooruit naar het dorp 

 tegenover je, 
 en meteen zult ge vinden 
 een vastgebonden ezelin 

 en met haar een veulen; 
 maakt ze los en voert ze naar mij; 
3 en als iemand jullie zegt: waarom dat?!, 
 zullen jullie zeggen: 

 de heer heeft ze nodig!, 
 en hij zal ze meteen meezenden! 
4 Dit is geschied 

 opdat zou worden vervuld 
 wat is gesproken door de profeet 
 die zegt: 

5 zegt tot de dochter van Sion: 
 zie, je koning komt tot je,- 
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 zachtaardig,- geklommen op een ezelin, 
 op een veulen, zoon van een jukdrager. 

6 De leerlingen gaan vooruit en 
 doen zoals Jezus hun heeft opgedragen: 
7 ze voeren de ezelin en het veulen mee 

 en leggen hun mantels over hen heen, 
 en hij gaat daar bovenop zitten. 
8 De talrijkste schare, zij 

 spreiden hun mantels uit op de weg; 
 anderen hebben 
 takken van de bomen geslagen 
 en uitgespreid over de weg. 

9 De scharen die hem voortvoerden 
 en die volgden 
 hebben het uitgeschreeuwd en gezegd: 

 hosanna! 
 voor de zoon van David!- 
 gezegend hij die komt 

 in de naam des Heren!- 
 hosanna 
 in den hoge! 

 
Gemeente zingt: Gezang 339b  

 

Verkondiging 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 387  
(ThomasCantorij: 1 en 2, Gemeente: 3, 4 en 5) 

 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID             
 

Mededelingen 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) - 
                ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ - BWV 660 

 
Inzameling van de gaven in één rondgang voor: KIA: Onderwijs 
voor werkende kinderen in Colombia en Eredienst 
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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.  
 
 

 
 
 
 

 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 
Gezang 368g       

 
Stil gebed   
 

Nodiging 
 
Gemeente schaart zich rond de tafel en zingt samen met de 

ThomasCantorij: Gezang 340c (ThomasCantorij: voorzang, 
Gemeente: allen) 
  
Wij groeten elkaar met de vrede van Christus 

 
V: De vrede van de Heer zij altijd met u. 
A:      En met uw geest 
 

V:  De Heer zal bij u zijn. 

A:  De Heer zal u bewaren. 
 

V:  Verheft uw hart. 
A:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
V:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A:      Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Tafelgebed 
 

Sanctus en Benedictus: Gemeente zingt: Gezang 404a 
 
Vervolg Tafelgebed 

 
Gebed des Heren 
 

Delen van brood en wijn 
 
Orgelspel: Improvisatie op Adventsliederen 
 

Dankgebed 
 
Gemeente zingt: slotlied (staande): Gezang 441: 1, 2 en 10 

 
Zegen, beantwoord met: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) -  
                ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ -  BWV 661 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 

  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 
 

18 dec.  : Ds. R.J. van Zwieten            4e Advent 
 

24 dec. : Ds. E.J. de Wijer - Kerstvesper                   17.30 uur 
 

25 dec.  : Ds. E.J. de Wijer - Eerste Kerstdag              10.30 uur                                                  
 

31 dec.  : Ds. E.J. de Wijer - Vesper Oudjaar       17.30 uur 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

Collecteopbrengsten worden 1x per maand in de orde van dienst 

verantwoord. 
 

 
 

Agenda 
                

Di.  29 nov.:  ThomasLunchconcert         12.30 uur 
        CvA Trombone Ensemble   

                     o.l.v. Pierre Volders 
  
      ThomasTroostcafé                      13.00 - 15.00 uur      
 

Wo. 30 nov.:  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. 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. 


