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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

"Ach was soll ich Sünder machen", BWV 770 - Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Ach, was soll ich Sünder machen? 
Ach was soll ich fangen an? 
Mein Gewissen klagt mich an, 
es beginnet aufzuwachen. 
Dies ist meine Zuversicht: 
meinen Jesum laß ich nicht. 

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 96: 1, 6 en 7 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 755 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Exodus 3: 1 – 15 (NBV21) 

1Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro, de Midjanitische 
priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in, en zo kwam hij bij de Horeb, 
de berg van God. 2Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een 
doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur 
werd verteerd. 3Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke 
verschijnsel eens van dichtbij bekijken. 4Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, 
riep Hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’ ‘Ja, ik luister,’ antwoordde Mozes. 5‘Kom 
niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER, ‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je 
staat, is heilig. 6Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de 
God van Jakob.’ Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. 

7De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, Ik heb hun 
jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, Ik weet hoe ze lijden. 8Daarom ben Ik 
afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte 
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen, een land dat overvloeit van melk en honing, 
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 
Jebusieten. 9De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien 
hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij 
moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
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11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou 
leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je heb 
gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’ 

13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun 
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 
dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 
Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei Hij tegen Mozes: ‘Zeg 
tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, 
de God van Isaak en de God van Jakob. En Hij heeft gezegd: ‘Zo wil Ik voor altijd heten, met 
die naam wil Ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’” 

Antwoordlied 324 

Evangelielezing, Lucas 20: 27 – 38 (NBV21) 

27Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar Hem toe en 
vroegen Hem: 28‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd 
man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen 
verwekken voor zijn broer. 29Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf 
kinderloos; 30daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31en vervolgens de derde, en 
toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32Ten slotte 
stierf ook de vrouw. 33Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers 
met haar getrouwd geweest.’ 34Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld trouwen 
en worden uitgehuwelijkt, 35maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende 
wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36Zij 
kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat 
ze deel hebben aan de opstanding. 37Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes 
al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als 
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 38Hij is geen God van doden, 
maar van levenden, want voor Hem zijn allen in leven.’  

Lied 722 

Preek 

Lied 527 

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 827 (gemeente gaat staan) 
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Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
"Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 645 - Johann Sebastian Bach. 
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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 ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’. 
De oorlog in Syrië laat diepe sporen na. De mensen zijn voor alle basisvoorzieningen 
volledig afhankelijk van hulp. Voeding, water, elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs, 
psychische hulp: aan alles is gebrek. Velen zijn door het geweld dierbaren verloren en zelf 
getraumatiseerd of gehandicapt geraakt. 
De Syrische organisatie New Start wil de inwoners van het dorp Swaiha een hart onder de 
riem steken met een gezondheidscentrum, waar kinderen tegelijkertijd terecht kunnen 
voor onderwijs en om lekker te spelen.  
Swaiha is moeilijk bereikbaar. De wegen om er te komen zijn slecht. Een dokterspost is er 
niet. 
Voor kinderen is het helemaal saai in Swaiha. De speeltuin is de woestijn. Ze kunnen 
nergens terecht om te praten over de oorlog en ze krijgen niet genoeg gezond eten. 
In 2019 heeft Wilde Ganzen al eens geholpen een gezondheidscentrum te bouwen in de 
nabijgelegen stad Al Bab. Dit centrum is een succes en werd vorig jaar tevens ingezet als 
corona-hulppost. Het nieuwe gezondheidscentrum in Swaiha wordt een dependance, 
waarbij de ambulance in Al Bab straks wordt gedeeld. 
In het centrum komt een opvangplek voor kinderen en hun moeders. Hier krijgen de 
kinderen aanvullend onderwijs en de moeders lees- en schrijfles. Beiden kunnen er terecht 
voor sociale hulp en zo nodig extra voedsel. 
10.000 mensen in Swaiha en omliggende dorpjes profiteren straks van dit mooie initiatief. 
Wij dragen graag ons steentje bij.  
 
De tweede collecte is voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet  van de gemeente 
naar de heer C. van Nieuwamerongen. Hij viert op 15 november zijn 87e verjaardag.  

 

 

 

Mededelingen 
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Zondag 20 november 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben Westra voor. 
 

Woensdag 23 november 
Aan de gemeente leden van de Protestantse gemeente te Ede 
 
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) nodigt  u  uit om op 23 november a.s. om 
19.30 uur in de Ons Huis  vragen te stellen over  de begroting voor het jaar 2023 en de 
meerjarenraming 2024-2027. 
De conceptbegroting 2023 laat een tekort zien dat in belangrijke mate veroorzaakt wordt 
door de energiecrisis. In de begroting wordt daarnaast invulling gegeven aan het 
voorgenomen besluit over de toekomst van de PGE. Hierover wordt in december besloten.  
Het CvK ziet mogelijkheden om op  langere termijn te werken met een sluitende begroting. 
Dit is een randvoorwaarde om in de toekomst een zogenaamde solvabiliteitsverklaring te 
krijgen; dit is een randvoorwaarde voor het beroepen van een nieuwe predikant. Om dit 
te realiseren is een extra inspanning nodig. 
 
Al met al blijft de financiële situatie kritiek, maar kunnen we ook een nieuw financieel 
perspectief schetsen zodat we op een goede manier naar de toekomst kunnen kijken. 
 
Het college van Kerkrentmeesters 
 
Avondmuziek op zaterdagmiddag 26 november 
De avondmuziek is een middagmuziek geworden. 
Ook op 26 november. Vanaf 16.30 speelt de pianiste Carol Ruiz het tweede concert in onze 
serie. 
Zij was er eerder ook en kreeg enthousiaste reacties. 
 
Op 25 februari 2023 komen Evelina Argyrou en Alexandros Chouros voor het derde 
concert: om alvast te noteren.   
 
Op zondagmiddag 27 november,  
vindt de dienst plaats waarin  onze dominee,  Gerben Westra, voor het laatst voorgaat als 
‘dienstdoend’ predikant – daarna is hij  formeel ‘emeritus’.  De dienst begint  om 14.30 uur 
in de Taborkerk te Ede. De ochtenddienst komt dan te vervallen.  
De dienst is natuurlijk in de eerste plaats een eredienst, die het begin van de Advent 
markeert. Eerder een ‘welkomstdienst’ dus, dan een afscheidsdienst! Naast aandacht voor 
het Woord is er ruimte voor fraaie muziek:  Margret Spelt en Bert Wisgerhof verzorgen de 
muzikale omlijsting van deze bijzondere viering. We vieren de Maaltijd des Heren. Ds. 
Wilbert van Iperen en ds. Gerben Westra gaan voor.  
 
Ná de dienst is er een receptie ter gelegenheid van het officiële afscheid. 
Wie betrokken was / is bij de Tabor en haar predikant is hartelijk welkom.  
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Noteert u deze datum alvast in de agenda. Giften voor het afscheid zijn welkom op het 
nummer van de Wijkkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor NL22 RABO 0312464789 o.v.v 
afscheidscadeau.  
Op verzoek van dominee Westra is de bestemming van dit afscheidscadeau de welbekende 
Stichting Imani. We hopen dat u deze bestemming van harte ondersteunt.  
Voor vragen en opmerkingen kunt terecht bij:  
  
Megchelien van den Broek,  namens het organiserend comité 
 
Koffieplus 11 december, informatie over PGE-plannen 
Het kan niemand  ontgaan zijn: er is van alles aan de hand binnen de Protestantse 
Gemeente Ede.  
Het Moderamen van de AK is actief in het ontwikkelen (en wijzigen) van plannen voor de 
PGE, om haar toekomstbestendig te maken.  Daar is een sluitende begroting voor nodig – 
en daarvoor is dan weer de sluiting van kerkgebouwen nodig, net als het terugbrengen van 
het aantal predikantsplaatsen. Er is nog veel onduidelijk. 
De Wijkkerkenraad wil graag met een ieder die betrokken is op- en bij de Wijkgemeente 
Tabor in gesprek over wat nu bekend is – over de stand van zaken, met andere woorden. 
Over de consequenties die een en ander mogelijk voor onze wijk zal hebben, voor het 
gebouw, voor de predikantsplaats, voor het voortbestaan van de Wijkgemeente.  
Weet u dus hartelijk uitgenodigd voor de ‘koffie +’ die na de dienst op 11 december zal 
gehouden worden.  
Kom met vragen, opmerkingen en commentaar;  die zijn vruchtbaar voor de 
oordeelsvorming in de Wijkkerkenraad en nodig voor de verdere  besluitvorming.  
 
Overlijden 
Afgelopen zondag kwam het gesprek over de ‘gasten’ die in  de vacaturetijd zullen 
voorgaan in de diensten.   
Iemand noemde toen met grote waardering drs. Joop Zuur als een prettige en (v)aardige 
voorganger. Niet lang na de dienst kwam het schokkende bericht dat Joop Zuur de dag 
ervoor (5 november) plotseling was overleden. Hij was 71 jaar – en een trouwe dienaar 
des Woords. Gisteren vond de begrafenis plaats, in Rijswijk. Hij zal gemist worden door 
familie (zijn vrouw overleed tweeënhalf jaar geleden), vrienden en veel van zijn 
‘hoorders’.  Ook in onze kring zal hij ontbreken, om te beginnen al op 27 november. Daarna 
op 4 december (Klaas Santing springt in) en een aantal malen in het komend jaar.  
 
 

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

  Beeld en geluid:    Erik Velthuijs 


