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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Allein Gott in der Hoh’ sei Ehr, 1e keer koraal en 2e keer gecombineerd met psalm 98, 
G. Oost (1942 - 2009) 

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 98: 1 (voorzang) en 3 (allen) 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied 713: 3 (voorzang), 4 en 5 (allen)  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Exodus 30: 11 – 16 (Herziene Statenvertaling) 

11Verder sprak de HEERE tot Mozes: 12 Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt, volgens 
hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de HEERE een losgeld geven voor zijn 
leven, opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. 13 Dit moeten allen die bij de 
getelden gaan behoren, geven: een halve sikkel, gerekend volgens de sikkel van het 
heiligdom (de sikkel is twintig gera waard), een halve sikkel als een hefoffer voor de HEERE. 
14Al wie bij de getelden gaat behoren, van twintig jaar oud en daarboven, moet het hefoffer 
voor de HEERE geven. 15De rijke mag niet meer en de arme niet minder geven dan een 
halve sikkel, als u het hefoffer voor de HEERE geeft om voor uw leven verzoening te doen. 
16 U moet het geld ter verzoening van de Israëlieten nemen en het bestemmen voor de 
dienst van de tent van ontmoeting. Het moet een herinnering voor de Israëlieten zijn voor 
het aangezicht van de HEERE, om voor uw leven verzoening te doen. 

Antwoordlied 317: 1 (solo), 2 (voorzang) en 3 (allen) 

Evangelielezing,  Marcus 12: 38 – 13: 2 (NBV21) 

38 Tijdens zijn onderricht zei Hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure 
gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39en een 
ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden de huizen van de 
weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden 
geoordeeld dan over anderen!’ 41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de 
mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een 
arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een 
quadrans. 43Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme 
weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben 
gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede 
alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’ 

1 Toen Hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: ‘Meester, kijk eens, wat 
een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ 2 Jezus zei tegen hem: ‘Die grote 
gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal blijven; 
alles zal worden afgebroken.’ 

Lied 912: 4 (solo), 5 (voorzang) en 6 (allen) 

Preek 

Lied 967: 1 (voorzang), 5 en 6 (allen) 
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Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 769: 1 (voorzang), 3 en 5 (allen)  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
Trumpet Voluntary - J. Clarke (1674 - 1707) 
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Bij de dienst 

Welkom in de Taborkerk! Iedere dienst is ‘bijzonder’, maar deze is bijzonderder dan 
anders: we vieren de gedachtenis van wie uit onze gemeente in het achterliggende jaar 
zijn ontslapen. Goed dat een aantal van hun geliefden vandaag in ons midden is, om de 
namen die we noemen (‘roepen’ in het bijbels idioom) ‘bij te lichten’ met het licht van 
Pasen – licht dat nimmer dooft! 
 
Een enkele ‘dienstmededeling’:  
 
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’, zijn we vanaf deze zondag weer 
extra voorzichtig. Dat betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, het 
aandeel van de voorzanggroep is navenant groter. 
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de 
1,5 meter-regel in acht! Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen. 
 
Verlaat de kerkzaal s.v.p. na het laatste orgelspel door de deur rechts voorin, in de richting 
van de zijzaal (bij die deur staan ook de offerschalen….). 
 
Na de dienst is er koffie in Ons Huis – en wellicht een goed gesprek én een prettige 
ontmoeting met deze of gene. Bent u voor het eerst: er is altijd een ouderling of andere 
ambtsdrager in de buurt die veel van uw eventuele vragen kan beantwoorden. 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede 
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese 
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij 
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een 
sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat 
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van Tabor. 
U weet het: alles rond de eredienst, de Kerkbrief, de koffie, de bloemen, beeld en geluid, 
maar ook de pianostemmer en de orgelbouwer, de handgel en de mondkapjes, dit alles en 
nog meer wordt betaald uit de wijkkas. Steeds vaker krijgen wij de vraag wat het 
banknummer van de wijkkas is.  
Dat is NL22 RABO 0312 4747 89 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar de heer C. van 
Nieuwamerongen, Hij viert morgen zijn 86e verjaardag. 
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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  

Gemeentevergadering / ‘koffie plus’ 21 november – komende zondag 

Er wordt driftig, gepassioneerd én vruchtbaar 'Ede-breed' gebrainstormd over de toekomst 
van de Protestantse Gemeente Ede: over missie, wijken, personeel, gebouwen, inzet, 
roeping, bronnen en inspiratie. In de wijken komt daarover het gesprek óók op gang – 
en  zo hoort dat ook.  Van het eerste begin af  aan wordt ieder lid gehoord én betrokken in 
dat -mogelijke- proces. Op 21 november  praten we elkaar bij, tijdens de eerste 'Koffie-
plus' van het nieuwe seizoen. Na de dienst. We hopen op uw aanwezigheid. Lukt het niet 
de dienst mee te vieren, kom dan in elk geval naar de 'Koffie-plus!'  

Leerhuis 17 en 24 november 

In de aanloop naar de NBV is er uitvoerig gediscussieerd over de principes, de keuzes én 
de kwaliteiten van de vertaling, een discussie die nooit verstomd is. Al snel werd duidelijk 
dat het NBG opmerkingen en kritiek van gebruikers en (ver)taalwetenschappers serieus 
wilde nemen: op termijn zou er een revisie komen. Begin oktober is die verschenen.  

Wat is er gedaan met de duizenden opmerkingen van vaklui en ‘gewone’ gebruikers die bij 
het NBG binnenkwamen? Is de vertaling nu hier en daar veranderd/verbeterd, of zijn er 
diepgaand andere keuzes gemaakt? 

En de nog veel wezenlijker vóórvraag: waarom is een goede vertaling eigenlijk zo 
belangrijk? Is het niet voldoende als ze gewoon een  beetje fatsoenlijk Nederlands biedt 
en eerst en vooral ‘begrijpelijk’ is?  
 
ds. Gerben H. Westra 
17 en 24 november  

Zondag 21 november 

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

Voorganger : Ds. Elly Bakker Lector : Corrie Broersma 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 

 


