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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Psalm 24, - Anthoni van Noordt (ca 1620-1675:  
Ghy poorten, maeckt u hooch en wijt,  
Ghy deuren Gods die eeuwich zijt,  
Een heerlijck Coninck comt inrijden.  
Wie is de Coninck aller eer?  
't Is onse God der Heeren Heer.  
Een overwinner in het strijden. 
(berijming Jacob Revius). 
 

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed 
a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a. Heilig mijn hart, o Heer, zodat ik kind aan huis kan zijn 
in uw geheimen en in uw heiligdom, 
door hem die onze meester is: Jezus Messias. 
Amen. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 118: 1 en 9 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door lied 558: 1, 2 en 4 
 
Glorialied vervalt in de Veertigdagentijd 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Zacharia 9: 9 – 10 (Naardense bijbel) 

 9 Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie, je koning komt naar je 
toe, een rechtvaardige, een redder is hij,- een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een 
veulen, het jong van een ezelin. 10 Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden 
uit Jeruzalem, weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, en tot de volkeren zal hij van vrede 
spreken! Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden der 
aarde. 

Antwoordlied 550 

Evangelielezing, Johannes 12: 12 – 26 (NBG ’51) 

12De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het feest gekomen was, hoorde, dat 
Jezus naar Jeruzalem kwam, 13namen zij palmtakken, gingen uit Hem tegemoet, en riepen: 
Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van Israël! 14En Jezus 
vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: 15Wees niet bevreesd, 
dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. 16Dit begrepen 
zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij 
zich, dat dit met het oog op Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan 
hadden. 17De schare dan, die bij Hem was geweest, toen Hij Lazarus uit het graf geroepen 
en hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. 18Daarom ging de schare Hem ook 
tegemoet, omdat zij gehoord hadden, dat Hij dit teken gedaan had. 19De Farizeeën dan 
zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets bereikt; zie, de gehele wereld loopt 
Hem na. 20Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te 
aanbidden: 21dezen dan gingen tot Filippus, die van Betsaïda in Galilea was, en vroegen 
hem en zeiden: Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. 22Filippus ging en zeide het aan 
Andreas; Andreas en Filippus gingen en zeiden het aan Jezus. 23Maar Jezus antwoordde 
hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen moet verheerlijkt 
worden. 24Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25Wie zijn leven 
liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het 
bewaren ten eeuwigen leven. 26Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, 
daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.  

Lied 440: 1 en 2 

Preek 

Lied 435 
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Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst. Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang. 
Overmaken kan ook: NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente 
Tabor o.v.v. de bestemming. 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 556 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

"O Lamm Gottes, unschuldig" (zie lied 409) - Johann Pachelbel (1653-1706)
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Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een ouderling 
aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere kennismaking en 
informatie. Na de dienst is er gelegenheid  nog wat na- en bij te praten, onder het genot 
van een kop koffie of thee. Gezien de virale omstandigheden: geef elkaar de ruimte!  

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor  ‘Dove mensen in Peru pakken draad weer op na 
coronacrisis’. 
De coronacrisis raakt dove mensen bijzonder hard. Zo maken mondkapjes liplezen 
onmogelijk.  
In Peru bereiden ze zich voor op het tijdperk na corona door betere ondersteuning te 
bieden aan mensen met gehoorproblemen. 
 
Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met een 
beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolk-
vertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren om 
door te leren. 
Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam 
een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot.  
Voor Asociación Holanda was dit een zware slag. Deze organisatie wordt beheerd door een 
ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maakt in de stad Cajamarca. Trouw aan de 
filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst naar 
onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes 
vestigingen met zes dove werknemers. 
Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren 
meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan 
worden in bijzonder onderwijs. 
De mensen in Peru zitten niet bij de pakken neer en zijn druk begonnen met het maken 
van plannen voor na de coronacrisis. Doel is om mensen met gehoorproblemen beter te 
introduceren in de digitale wereld, aangepast onderwijs te bieden en ze te helpen carrière 
te maken in het dagelijks leven. 
Daar is nog wel wat geld voor nodig. Geld dat er in Peru nu even niet meer is. Met dit 
project zamelen we dat in voor schoolboeken, cursussen gebarentaal, het opleiden van 
tolk-vertalers en het stimuleren van gebarentaal bij horende studenten. Ook de aanschaf 
van laptops en mobiele telefoons met goede camera’s is belangrijk, nu veel meer thuis 
wordt gewerkt en er online les wordt gegeven. 
De Wilde Ganzen helpen  mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de 
rails te krijgen. Deze collecte is een van de vijf projecten die we in Tabor dit jaar steunen. 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
 

https://asociacionholanda.org.pe/
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De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt vanwege privacywetgeving). 

Mededelingen 

Volgende week – Diensten Stille Week 

Donderdag 14 april  Witte Donderdag - HA 19.30 uur 
   HA - Voor het eerst sinds twee jaar!  
Vrijdag 15 april   Goede Vrijdag   19.30 uur 
Zaterdag 16 april  Paaswake   20.30 uur 
Zondag 17 april   Pasen    10.00 uur 
 
In de bovenstaande diensten van de komende week gaat ds.Gerben H. Westra voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Klaas Santing (Ede) Lector : Corry Broersma 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 


