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Opgang 
 
Het luiden van de klok 
 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)  
   Adagio (uit: Triosonate Es dur BWV 525) 

 
                                      Gemeente gaat staan 
 
Aanvangslied: Psalm 119: 1 en 4  
                    
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 119: 5 
  
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 119: 6 
 
                                                                Gemeente gaat zitten 
                                   De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      
 
Gebed om ontferming, beantwoord met: Gezang 299e (Kyrie: 
ThomasCantorij: I, Gemeente: II - Gloria: ThomasCantorij: I + II) 
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Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 
 
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 30: 15 – 20 (NBG ’51) 

15       Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor,  
           maar ook de dood en het kwade: 
16       doordat ik u heden gebied de Here, uw God, lief te  
           hebben door in zijn wegen te wandelen 
           en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te  
           onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt 
           en de Here, uw God, u zegene in het land,  
           dat gij in bezit gaat nemen.  
17       Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert  
           doch u laat verleiden en u voor andere  
           goden nederbuigt en hen dient,  
18       dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde  
           zult gaan; niet lang zult gij leven in het land, 
           dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit  
           gaat nemen.  
19       Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot  
           getuigen; het leven en de dood stel ik u voor,  
           de zegen en de vloek; kies dan het leven,  
           opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, 
20       door de Here, uw God, lief te hebben, naar zijn stem 
           te luisteren en Hem aan te hangen, want  
           dat is uw leven en waarborg voor een langdurig  
           wonen in het land, waarvan de Here uw  
           vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft,        
           dat Hij het hun geven zou. 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Psalm 96a 
(ThomasCantorij: coupletten, Gemeente: refrein) 
ThomasCantorij zingt het refrein eerst een keer voor, daarna 
Gemeente) 
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Tweede Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 10 – 16 (NBG ’51) 
 
10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest.  
   Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten 
            Gods.  
11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, 
            dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet  
    ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods.  
12   Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen,  
        maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten,  
    wat ons door God in genade geschonken is.  
13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet  
    door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd  
    zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke 
    vergelijken.  
14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen 
   van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en  
    hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk  
   te beoordelen is.  
15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf 
    echter wordt hij door niemand beoordeeld.  
16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou  
   voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus. 
 
Gemeente zingt: Gezang 339b 
 
Verkondiging 
 
Gemeente zingt samen met de ThomasCantorij: Gezang 689 
(ThomasCantorij: voorzang, Gemeente: allen) 
 
 
 
DIENST VAN DE DANKBAARHEID  
 
Mededelingen 
 
Orgelspel: Improvisatie 
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Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:  

-  Wijkdiaconie en Pastoraat ouderen 
-  ‘Het Wereldhuis’ (zie de Nieuwsbrief in uw orde van dienst  
   en op de website) 
 
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 368c   
 
Stil gebed    Gebed des Heren   
 
Slotlied (staande): Gezang 848 
 
Zegen, beantwoord met: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Orgelspel: Johann Sebastian Bach (1685-1750) –  
                Fuga C dur BWV 545 
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VOLGENDE WEKEN GAAN VOOR:                     (aanvang 10.30 uur)            
 
 

19 feb.  : Ds. C. Pumplun          

26 feb.  : Ds. R.J. van Zwieten             Bediening Heilige Doop 
 

  5 mrt. : Ds. E.J. de Wijer 
 

12 mrt. : Ds. E.J. de Wijer 
 
 

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

 
 
 

Agenda 
                   
 

Di.  14 feb.  :   ThomasLunchconcert     12.30 uur 
          Artvark Saxophone Quartet 
 
       ThomasTroostcafé               13.00 – 15.00 uur 
 
Wo. 15 feb.  :   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. 


