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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

"Nun komm' der Heiden Heiland" (lied 433), Jan Welmers (1937-2022). 

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 85: 1, 2 en 4 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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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, Jesaja 35: 1 – 10 (HSV)  

1De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn, de wildernis zal zich verheugen en in bloei 
staan als een roos. 2Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen, ja, zij zal zich verheugen en 
juichen. De luister van de Libanon is haar gegeven, de glorie van de Karmel en de Saron. Ze 
zullen zien de heerlijkheid van de HEERE, de glorie van onze God. 3Versterk de slappe handen, 
verstevig de wankele knieën; 4zeg tegen onbedachtzamen van hart: Wees sterk, wees niet 
bevreesd! Zie, uw God! De wraak zal komen, de vergelding van God; Híj zal komen en u 
verlossen. 5Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven 
zullen worden geopend. 6Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme 
zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen en beken in de wildernis. 
7Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen; op de 
woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was, zal gras zijn, met riet en biezen. 8Daar zal 
zijn een effen baan, een weg; de heilige weg zal hij genoemd worden. Een onreine zal er niet 
over gaan, want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat, zelfs dwazen zullen niet 
dwalen. 9Daar zal geen leeuw zijn, geen verscheurend dier zal erop komen; ze zullen daar niet 
aangetroffen worden, maar de verlosten zullen die bewandelen. 10Want wie door 
de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. 
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet 
en gezucht zullen wegvluchten. 

Antwoordpsalm 146: 3, 4 en 5 

Evangelielezing, Matteüs 11: 2 – 11 (NBV21) 

2Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij 
enkele van zijn leerlingen naar Hem toe 3met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of 
moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen 
en zien: 5blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte 
worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede 
nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.’ 7Toen ze weer 
vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de 
woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? 8Wat zijn jullie dan gaan 
zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is verkeert in koninklijke 
kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs 
meer dan een profeet. 10Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode 
voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.” 11Ik verzeker jullie: onder allen die uit een vrouw 
geboren zijn is nooit iemand verschenen die groter was dan Johannes de Doper; maar in het 
koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. 
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Lied 446: 1, 3 en 5 allen, 2 en 4 voorzang 
 ‘Zijt gij waarop de wereld wacht’ (M. Jacobse / W. Vogel) 

Preek 

Zondagslied 450: 1 voorzang, 2 en 3 allen 

 ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijd’ (Barnard / Mehrtens)  

Gaven en gebeden 

Collecte: 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 907: 1 en 4 (gemeente gaat staan) ‘Jezus, mijn verblijden’ (‘Jesu meine Freude’ -Franck/Crüger) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
(gemeente gaat zitten)  

"Jesu, meine Freude" - Johann Gottfried Walther (1684-1748). 
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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 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt, Arnhem. 
U weet het eigenlijk al wel:  al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van 
Kruispunt Arnhem. Dak- en thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij Kruispunt 
zijn ze welkom voor een warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het invullen van 
formulieren, bij bezoek aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de gevangenis 
terecht komen, dan worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast een beroepskracht 
werken er vele vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van kerken uit Arnhem en 
de omgeving. Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt weten we dat ieder 
dubbeltje heel goed besteed wordt. Ook het komend jaar, 2023, gaan we weer koken in 
Arnhem. 
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet                                                                                                                           
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar (deze infor-
matie ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mededelingen 
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Koffie-plus:  direct na de dienst 
De Wijkkerkenraad wil graag met een ieder die betrokken is op- en bij de wijkgemeente Tabor 
in gesprek gaan over de stand van zaken wat betreft de  toekomst. Het is kort dag. Want op 
15 december wil de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen over hoe de PGE er 
in de naaste toekomst gaat functioneren. Daarvoor is wel een sluitende begroting nodig. Het 
besluit heeft in 2023 gevolgen voor de gebouwen, de predikantsplaatsen, de plaats van de 
erediensten, het pastoraat. We hebben uw vragen en opmerkingen echt nodig om tot een 
goede besluitvorming te komen in de wijkkerkenraad. Hierna hopen we vervolgens ons stand-
punt naar voren te brengen op de komende vergadering van de Algemene Kerkenraad op 15 
december.  
Van harte aanbevolen om dit gemeenteberaad bij te wonen! 
Uw Wijkkerkenraad    
 

Magazine Compassie 
Zoals u zich kunt herinneren verscheen het afgelopen voorjaar  de gezamenlijke 40-dagen-
kalender namens de PGE. Deze hebben we toen op elk adres in de wijk Tabor verspreid. De  
Algemene Kerkenraad heeft de stuurgroep Communicatie de ruimte gegeven om het con-
tact tussen de leden van de Protestantse Gemeente Ede te verstevigen. Ze hebben daarvoor 
nu een Magazine uitgebracht genaamd Compassie. Het is de bedoeling om Compassie drie 
keer per jaar te laten verschijnen, naast de 40-dagenkalender.  Als wijkkerkenraad hebben 
we besloten een aantal exemplaren  af te nemen. Ze zijn voor u beschikbaar; ze liggen op de 
tafel bij de uitgang of in de informatiekast. Ze worden dus niet op elk adres gebracht. We 
horen graag te zijner tijd uw mening over dit magazine. Want het is een proefexemplaar. De 
stuurgroep Communicatie is nog  op zoek naar extra redactieleden. Vooral om hierdoor een 
goede afspiegeling van de gehele  PGE te krijgen. Zo zouden ook wij in dit magazine ons ge-
luid kunnen laten horen.       Uw Wijkkerkenraad 

Zondag 18 december 

De dienst van volgende week is een gezamenlijke dienst met de Evangelische Lutherse 
gemeente in de Evangelisch Lutherse kerk, aanvang 10.30 uur. 
Voorganger ds. A.J. van Zanden. 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Elly Bakker (Utrecht) Lector : Nel Hup 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Erik Velthuijs 


