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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Canzona francese - Pieter van Dalem (ca. 1550-na 1601)) 

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 67 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied: 867 ‘loof overal,  loof al wat adem heeft’ 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Deuteronomium 4:  5- 10 (Herziene statenvertaling) 

5Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden 
heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te 
nemen. 6Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen 
van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote 
volk is een wijs en verstandig volk! 7Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn 
als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen? 8En welk groot volk is er 
dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden 
voorhoud? 9Alleen, wees op uw hoede en neem uzelf zeer in acht, dat u de dingen niet 
vergeet die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet uit uw hart wijken alle dagen van uw leven. 
U moet ze uw kinderen en uw kleinkinderen bekendmaken: 10Op de dag dat u voor het 
aangezicht van de HEERE, uw God, stond, bij de Horeb, zei de HEERE tegen mij: Roep het volk 
voor Mij bijeen, dan zal Ik hun Mijn woorden laten horen, die zij moeten leren, om Mij te 
vrezen, alle dagen dat zij op de aardbodem zullen leven, en die zij ook hun kinderen moeten 
leren. 

Antwoordpsalm 119 : 1  

Epistellezing , 1 Korinthiërs 12: 1-6 (NBV21) 

1Over de gaven van de Geest, broeders en zusters, wil ik u het volgende zeggen. 2Zoals u weet 
was u in de tijd dat u nog niet geloofde volledig in de ban van de afgoden, die taal noch teken 
geven. 3Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de Geest van God 
zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen 
van de heilige Geest. 4Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; 5er zijn verschillende 
dienende taken, maar er is één Heer; 6er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, 
maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt. 

 
Evangelielezing, Lukas 18: 9 - 14 (NBV21) 

9Met het oog op degenen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde 
Hij de volgende gelijkenis. 10‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was 
een farizeeër en de ander een tollenaar. 11De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: 
“God, ik dank U dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of 
overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12Ik vast tweemaal per week en draag 
een tiende van al mijn inkomsten af.” 13De tollenaar echter bleef op een afstand staan en 
durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich berouwvol 
op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14Ik zeg jullie, hij ging naar huis als 
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iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf 
verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.’ 

Lied 339C ‘U komt de lof toe’  

Preek 

Lied 767 ‘De toekomst van de Heer is daar’ 

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  304 ‘Zing van de Vader’ (gemeente gaat staan)   

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
(gemeente gaat zitten)  
 
Voluntary in Bes - Maurice Greene (1695-1755) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. J. Spoor Lector : Elly Hoogteijling 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid:   Erik Velthuijs 
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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 Imani, Nairobi in Kenia. 
Het werk van Imani in Nairobi, Kenia, steunen wij in Tabor al sinds mei 2011. De lijntjes zijn 
kort. Ieder kwartaal krijgen we een verslag waarin beschreven staat hoe het met de kinderen 
gaat. Gisteren ontvingen we het jaarverslag. Daar zullen we de volgende keer uit vertellen. 
Alle kinderen, het zijn er nu 241, krijgen het onderwijs dat bij hen past. Dat begint al bij de 
voorschoolse activiteiten, zodat de kinderen, zodra ze naar school mogen, aan de vereiste 
leervoorwaarden voldoen. Na de basisschool en het voortgezet onderwijs mogen de kinderen 
een beroepsopleiding volgen of naar de universiteit. Behalve dat scholing heel belangrijk is, 
is ook een goede gezondheidszorg een speerpunt. Als de kinderen binnenkomen hebben ze 
vaak allerlei ziektes en ontstekingen onder de leden en zijn ondervoed. Alles wordt 
behandeld, zodat de kinderen gezond en gelukkig door het leven gaan.  
De omstandigheden in Kenia zijn verre van gunstig. Al jaren heerst er een vreselijke droogte. 
De oorlog in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat er schaarste is aan graan en dat de prijzen 
alleen maar stijgen. Imani krijgt geen subsidie. Ze zijn volledig afhankelijk van donoren. 
Omdat het economisch zware tijden zijn, haken veel binnenlandse donoren af. Bij de overheid 
en de politie in Nairobi heeft Imani een hele goede naam. Vondelingen en kinderen, waar 
ouders of familieleden niet voor kunnen zorgen, worden naar Imani gebracht. Gelukkig komt 
het ook voor dat na verloop van tijd kinderen weer opgehaald kunnen worden door familie 
of dat kinderen geadopteerd worden door een Keniaanse familie.  
Wij hopen dat het werk van de Stichting Imani tot in de verre toekomst van de PGE 
ondersteund zal worden. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar 
mw. W. Herweyer-Vrijenhoek. Zij vierde 6 februari haar verjaardag. 

Mededelingen 

Zondag 19 februari 

In de dienst van volgende week gaat ds. Yolanda Voorhaar (Ede) voor. 
 
 


