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Opgang 

 
Het luiden van de klok 
 

Orgelspel 
 

                                      Gemeente gaat staan 

 
Aanvangslied: Psalm 31: 1 en 3 
                    

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 31: 6 
  

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 31: 15 

 
                                                                Gemeente gaat zitten 
                                  De kinderen gaan naar De Kleine Thomas                                      

 
Gebed om ontferming, beantwoord met:  
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Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde! 

Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  

 

 

 

 
 
Gemeente zingt: Psalm 117a 

 

Dienst van de Schriften  
 
Inleiding op de te lezen Bijbelgedeelten 

 
Eerste Schriftlezing: Genesis 29: 1 - 12 (Naardense Bijbel) 
 

1 Dan heft Jakob zijn voeten op,- 
 en gaat naar het land 
     van de zonen van het oosten. 

2 Hij ziet uit 
 en ziedaar, een bron in het veld, 
 en ziedaar, dáár zijn 

 drie kudden wolvee bij haar 
 omdat ze uit díe bron 
 de kudden drenken; 
 maar de steen op de mond van de bron 

     is gróót. 
3 Verzamelen zullen zich alle kudden daarheen 
 wentelen zullen ze de steen 

     van de mond van de bron 
 en drenken het wolvee; 
 doen terugkeren zullen ze de steen 

     op de mond van de bron 
     op haar plaats. 
4 Jakob zegt tot hen: 

 broeders, vanwaar zijt gij?- 
 en zij zeggen: 
 van Charan zijn wij! 
5 Dan zegt hij tot hen: 

 kent ge Laban, de zoon van Nachor?- 
 en zij zeggen: die kennen wij! 
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6 Hij zegt tot hen: is het vrede voor hem?- 

 en zij zeggen: ja, vrede,- 
 ziedaar zijn dochter Rachel, 
 ze komt aan met het wolvee! 

7 Hij zegt: zie, het is nog hoog-en-breed dag, 
 nog geen tijd om het vee te verzamelen; 
 drenkt het wolvee, gaat heen en weidt! 

8 Maar zij zeggen: 
 dat ligt niet in onze macht 
 totdat alle kudden verzameld zijn, 
 wentelen zullen ze de steen 

 van de mond van de bron,- 
 en drenken zullen wij de kudde! 
9 Hij is nog in gesprek met hen, 

 als Rachel aankomt 
     met het wolvee dat van haar vader is, 
 want herderin is zij. 

10 En het geschiedt: 
 zodra Jakob Rachel heeft gezien,- 
 de dochter van Laban, 

     de broer van zijn moeder, 
 én het wolvee van Laban, 
     de broer van zijn moeder, 
 treedt Jakob naderbíj, 

 wentelt de steen weg van de mond 
     van de bron 
 en drenkt 

 het wolvee van Laban, 
     de broer van zijn moeder. 
11 Dan kust Jakob Rachel,- 

 hij verheft zijn stem en weent. 
12 Jakob meldt aan Rachel 
 dat hij een broeder van haar vader is 

 en dat hij een zoon van Rebekka is; 
 zij snelt heen en meldt het haar vader. 
 
Gemeente zingt: Gezang 793 
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Tweede Schriftlezing: Johannes 4: 4 - 26 (Naardense Bijbel) 
   

4 Maar hij heeft door Samaria moeten komen. 
5 Dus komt hij aan bij een stad van Samaria 
 die Sichar heet,- naast het gebied 

 dat Jakob aan zijn zoon Jozef heeft gegeven. 
6 Daar is de bron van Jakob geweest; 
 welnu, vermoeid van het lopen, 

 zo is Jezus bij de bron gaan zitten; 
 het is ongeveer het zesde uur geweest. 
7 Er komt een vrouw, uit Samaria, 
 om water te scheppen; 

 Jezus zegt tot haar: geef mij te drinken!- 
8 want zijn leerlingen zijn weggegaan, 
 de stad in, om etenswaren te kopen. 

9 Dan zegt de vrouw, 
 die Samaritaanse, tot hem: 
 hoe kunt u, die een Judeeër bent, 

 van mij te drinken vragen!- 
 een vrouw, 
 een Samaritaanse! 

 Judeeërs gebruiken immers niets samen 
 met Samaritanen! 
10 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 
 als u wist van de gave van God 

 en wie het is die tot u zegt 
 ‘geef mij te drinken!’, 
 dan zou ú het hém vragen 

 en zou hij het u gegeven hebben: 
 levend water! 
11 Zij zegt tot hem: 

 heer, een schepbak hebt u niet 
 en de put is diep,- 
 waar hebt u het dan vandaan, 

 het levende water?- 
12 ú bent toch niet groter dan 
 onze vader Jakob, 
 die ons de put gegeven heeft 

 en er zelf uit heeft gedronken, 
 en zijn zonen en zijn fokvee óók?! 
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13 Jezus antwoordt en zegt tot haar: 
 al wie drinkt van dit water 

 zal wéér dorst krijgen; 
14 maar wie zal drinken van het water 
 dat ik hem zal geven 

 krijgt geen dorst meer tot in der eeuwigheid,- 
 nee, het water dat ik hem zal geven 
 zal in hem worden 

 een bron van water dat opwelt 
 tot eeuwig leven! 
15 De vrouw zegt tot hem: 
 heer, geef mij dat water,- 

 dat ik geen dorst meer krijg 
 en niet hierheen hoef te komen 
 om te scheppen! 

16 Hij zegt tot haar: 
 ga, roep uw man en kom hierheen! 
17 De vrouw antwoordt en zegt: 

 ik heb geen man! 
 Jezus zegt tot haar: 
 dat zegt u fraai, ‘ik heb geen man’, 

18 want u hebt vijf mannen gehad, 
 en die u nu hebt is uw man niet; 
 het is waar wat u hebt gezegd! 
19 De vrouw zegt tot hem: 

 heer, ik aanschouw 
 dat u een profeet bent, u!- 
20 onze vaderen hebben aanbeden 

 op deze berg, 
 en júllie zeggen dat te Jeruzalem 
 de plaats is waar men moet aanbidden! 

21 Jezus zegt tot haar: 
 geloof mij, vrouw, 
 het uur komt dat jullie 

 noch op deze berg noch in Jeruzalem 
 de Vader zullen aanbidden; 
22 júllie aanbidden zonder te weten wat, 
 wíj weten wat wij aanbidden; 

 de redding is immers uit 
 de Judeeërs; 
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23 nee, het uur komt en is er nu 
 dat de waarachtige aanbidders 

 de Vader zullen aanbidden 
 in geestkracht en waarachtigheid, 
 want naar hen die hem zó aanbidden 

 is de Vader op zoek; 
24 God is geestkracht, 
 en wie hem aanbidden 

 moeten aanbidden 
 in geestkracht en waarachtigheid! 
25 De vrouw zegt tot hem: 
 ik weet dat (de) Messias komt, 

 hij die Gezalfde heet; 
 wanneer die zal komen 
 zal hij ons dat alles aankondigen! 

26 Jezus zegt tot haar: 
 ík ben het,- 

 die tot u spreekt! 

 
Gemeente zingt: Gezang 339b 

 

Verkondiging 

 
Gemeente zingt: Gezang 653: 1, 3 en 7 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID  
 
Mededelingen 

 
Orgelspel 
 
Inzameling van de gaven in twee rondgangen voor:  
 

- Diaconale ondersteuning voor mensen met een beperking en 

hun familie en PR en communicatie 
- Giro 555 voor de slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië 
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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 Giro 555, dit graag vermelden. 
 
VOORBEDEN – intenties, beantwoord door de Gemeente met: 

Gezang 368c      
 
Stil gebed    Gebed des Heren   

 
Slotlied (staande): Gezang 974: 1, 2 en 5 
 

Zegen, beantwoord met: 
 

 
 

 
 

             
 

 
 

 
 
Orgelspel 
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Aktie Vrijheidsbrief februari 2023 
 

Deze maand schrijven wij voor de 61-jarige Abdulhadi al-
Khawaja, een zeer prominente mensenrechtenactivist uit 

Bahrein. Voor zijn activisme kreeg hij na een oneerlijk 
proces een levenslange gevangenisstraf. Hij zit al 11 jaar 
vast. Het gevangenispersoneel blijft manieren vinden om 

hem extra te straffen. Op 28 november 2022 kreeg Al-
Khawaja twee boetes. In de te schrijven brief roepen we de 
autoriteiten van Bahrein op om Adbulhadi al-Khawaja onmiddellijk 

vrij te laten. 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)           
         

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

  5 mrt. : Ds. E.J. de Wijer             Georg Philipp Telemann 
         (1681-1767) – Cantate: ‘Der   
                                                   Reichtum macht allein beglückt’    

                                                   door het Giardino Musicale 
 

12 mrt. : Ds. E.J. de Wijer             m.m.v. de ThomasCantorij                   
 

19 mrt. : Drs. B.J. van Gaart 
 
 

ONTVANGEN COLLECTEGELDEN  
 

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

 

 
 

Agenda 
                       
 

Di.  21 feb.  : Lunchbreak: in gesprek met                12.30 uur 
                      Eline Kik en Dirk Sijmons  
                      Meer informatie op: www.dethomas.nl   

 
Wo. 22 feb. : Geen ThomasTheologie    
 

Za.  25 feb. : Concertgebouw Chamber Orchestra    20.00 uur 
                      Benefietconcert 
                     Meer informatie op: www.dethomas.nl   

 
Di.  28 feb.  : ThomasLunchconcert        12.30 uur 
          Harmen Trimp, orgel 

 
Contactgroep: mw. Jannie Verhage, tel. 020 - 422 73 36.  
 
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. 


