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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalbew. Psalm 74 “Waarom, o God, verstoot Gij voor altoos” - Bert Matter (*1937) 

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 74: 1 en 2 allen, 7 voorzang, 13 en 14 allen, voorafgegaan en gevolgd door 
de antifoon:  
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 117a  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Voor de kinderen: Lied 184 

Toralezing, Exodus 32: 7 – 14 (Herziene Statenvertaling)  

7Toen sprak de HEERE tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt 
geleid, heeft verderfelijk gehandeld. 8Zij zijn al snel afgeweken van de weg die Ik hun 
geboden had: zij hebben voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt, zij buigen zich ervoor 
neer, offeren eraan en zeggen: Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte geleid 
hebben. 9Ook zei de HEERE tegen Mozes: Ik heb dit volk gezien, en zie, het is een halsstarrig 
volk. 10Nu dan, laat Mij begaan, zodat Mijn toorn tegen hen ontbrandt en Ik hen vernietig. 
Dan zal Ik ú tot een groot volk maken. 11Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, 
zijn God, gunstig te stemmen, en zei: HEERE, waarom zou Uw toorn ontbranden tegen Uw 
volk, dat U met grote kracht en sterke hand uit het land Egypte geleid hebt? 12Waarom 
zouden de Egyptenaren zeggen: Met kwade bedoelingen heeft Hij hen uitgeleid, om hen 
in de bergen te doden en hen van de aardbodem te vernietigen? Laat Uw brandende toorn 
varen, en heb berouw over het kwaad voor Uw volk. 13Denk aan Abraham, aan Izak en aan 
Israël, Uw dienaren, aan wie U bij Uzelf hebt gezworen en tot hen gesproken hebt: Ik zal 
uw nageslacht talrijk maken als de sterren aan de hemel, en dit hele land waarover Ik 
gesproken heb, zal Ik aan uw nageslacht geven, zodat zij het voor eeuwig in erfbezit 
nemen. 14Toen kreeg de HEERE berouw over het kwaad dat Hij gesproken had Zijn volk te 
zullen aandoen. 

Antwoordpsalm 51a 
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Evangelielezing, Lucas 15: 1 – 10 (NBV21) 

1Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2Maar 
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt 
zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als iemand van u 
honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de 
negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te 
gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op 
zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt 
tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald 
was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer 
komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 8En als een 
vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele 
huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9En als ze het 
gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, 
want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10Zo, zeg Ik u, heerst er ook vreugde 
onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.’ 

Lied 896:  1 en 4 voorzang, 2, 3, 5, 6 en 7 allen 

Preek 

Lied 800: 1, 2 en 3 allen, 4 voorzang, 5 allen 

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 654: 1, 2, 4, 5 en 6 allen, 3 voorzang (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
Muziek Toccata in F, BuxWV 157 - Dietrich Buxtehude (1637-1707). 
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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 
 
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’,  door de zijdeur, rechts naast het kleine 
orgeltje.  

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor jongeren in Nepal. 
Het derde project dat wij in Tabor dit jaar zullen steunen is heeft als titel meegekregen: 
‘ Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal’. 
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de 
inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk 
toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun 
inkomsten vielen toen in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. 
De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een 
pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Van harte bij u aanbevolen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor het Quotum, een bedrag, vastgesteld door de 
landelijke kerk, dat door de diaconie van de PGE afgedragen moet worden. 

Bloemengroet 

De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet én felicitatie naar (deze informatie 
ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving).  

Mededelingen 

Zondag 18 september 

In de dienst van volgende week gaat ds. Nico Vlaming (Leidsche Rijn) voor. 
 
 

Voorganger : Ds. Lieke van Zanden (Ede) Lector : Ant van Donselaar 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 


