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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalbewerking "Es ist das Heil uns kommen her" (zie lied 966) -                                             
Friedrich Christian Mohrheim, leerling van J,S. Bach (1719-1780) 

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 145: 3 (voorzang) en 5 (allen)  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied 274: 1 (voorzang), 2 en 3 (allen) 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Jeremia 17: 5–10 (NBV ’21) 

5 Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan 
stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. 6Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij 
merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en 
verlaten land. 7Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8Hij is als 
een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de 
hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds 
weer draagt hij vrucht. 9Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie 
zal het kennen? 10Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder 
naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. 

Antwoordpsalm 1: 1 (voorzang) en 2 (allen) 

Evangelielezing, Lucas 6: 27–36 en 22: 35-38 (NBV ’21) 

27 Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie 
haten, 28zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. 29Als iemand je 
op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je 
bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. 30Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis 
je bezit niet terug als iemand het je afneemt. 31Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie 
behandelen. 32Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de 
zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. 33En is het een verdienste als je 
weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen 
zo. 34En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug 
verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te 
krijgen. 35Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te 
verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de 
Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 36Wees 
barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 

35 Daarna zei Hij tegen hen: ‘Toen Ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, 
kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze. 36Hij zei: ‘Maar wie nu een 
geldbuidel heeft, moet die meenemen, evenals zijn reistas, en wie er geen heeft moet zijn 
mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. 37Want Ik zeg jullie: wat geschreven 
staat, moet in Mij tot vervulling komen, namelijk: “Hij werd gerekend tot de wettelozen.” 
Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over Mij gezegd is.’ 38Ze zeiden: ‘Kijk Heer, hier zijn 
twee zwaarden.’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Genoeg hierover!’ 
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Lied 537: 1 en 3 (voorzang), 2 en 4 (allen) 

Preek 

Lied 1010: 1en 3 (voorzang) 2 en 4 (allen) 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang. 
Bankrekeningnummer NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor.  

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 423: 1 (voorzang), 2 en 3 (allen) 

Heenzending en zegen  (gemeente gaat staan) 

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

a.  
 
 
Fuga in a - Abraham van den Kerckhoven (1627-1702) 

 

 

Bij de dienst 

Corona-regels 
Wij houden ons (nog even?) aan de anderhalve meter regel.  
Tijdens verplaatsingen dragen we een mond/neuskapje. 
Er wordt nog geen koffie gedronken  na de dienst. 
We wachten de persconferentie én de vergadering van de Wijkkerkenraad van komende 
dinsdag af. 
 
Er mag wél gezongen worden! 
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*) De collectes 
De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt, Arnhem. 
 20 januari was het weer zo ver: we hebben  een overheerlijke maaltijd gekookt voor de 
30 bezoekers van Kruispunt. Vanwege corona wordt er gegeten in groepen van 10. De 
tafels staan op veilige afstand van elkaar. De bezoekers mogen pas naar binnen als ze ook 
direct aan tafel kunnen. Een hele organisatie, maar het werkt! 
U weet het:  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.  
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen! 
 
De tweede collecte is bestemd voor diaconie algemeen. 

Bloemengroet 

De bloemen uit de dienst gaan vergezeld van een hartelijke groet én gelukwens naar 
mevrouw…. Zij viert op 15 februari haar 70e verjaardag. 

Mededelingen 

Via  onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien en te 
beluisteren. U vindt daar ook de orde van dienst én  het actuele nummer van het Kerkblad. 
Zie ook kerkdienstgemist.nl  

Zondag 20 februari 

In de dienst van volgende week gaat ds. J. Zuur (Rijswijk) voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Klaas Santing Lector : Ina Verstraate 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

   Voorzang:     Petra Ossenkoppele, Margreet Santing, Ina Verstraate 
   Beeld en geluid:   Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 


