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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

De profundis (psalm 130 + psalm 130a) - J. Jansen (geb 1946) 

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 130: 1 en 4 (LB 1973) 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied (melodie lied 273): 

God in den hoog’ alleen zij eer, de God die eeuwig leeft, 
die aan de mensen van zijn gunst vrede op aarde geeft. 
 
Wij loven en aanbidden U, groot is uw heerlijkheid, 
daarom komt alle dank U toe, die ’s hemels Koning zijt. 
 
Lam Gods, dat ’s werelds zonden draagt, ontferm U, hoor ons aan, 
die zit aan ’s Vaders rechterhand, geheiligd zij uw naam. 
 
U, ééngeboren Zoon van God, U allerhoogste Heer, 
één met de Vader en de Geest, zij heerlijkheid en eer. 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Genesis 32: 22 (hij=Jakob) – 32 (Herziene Statenvertaling) 

22Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn elf 
kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. 23Hij nam hen mee en liet 
hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij oversteken. 24Maar Jakob bleef alleen 
achter, en een Man worstelde met hem, totdat de dageraad aanbrak. 25En toen de Man zag 
dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn heupgewricht aan, zodat het heupgewricht 
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van Jakob ontwricht raakte toen Hij met hem worstelde. 26En Hij zei: Laat Mij gaan, want 
de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. 27En 
Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. 28Toen zei Hij: Uw naam zal 
voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u hebt met God en met mensen 
gestreden, en hebt overwonnen. 29Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij 
zei: Waarom vraagt u naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. 30En Jakob gaf die plaats 
de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven 
is gered. 31En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter mank 
aan zijn heup. 32Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich 
boven het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de heupspier 
had aangeraakt. 

Antwoordpsalm 121: 1 en 2 

Evangelielezing,  2 Timotheüs 3: 13 – 4: 5 (Herziene Statenvertaling) 

13Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en 
worden misleid. 14Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, 
omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15en u van jongs af de heilige Schriften kent, die 
u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. 
16Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te 
weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17opdat de mens die 
God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 

1Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden 
zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: 2predik het Woord. Volhard daarin, 
gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 
3Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat 
zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen 
overeenkomstig hun eigen begeerten. 4Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en 
zich keren tot verzinsels. 5Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk 
van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle. 

Psalm 121: 3 en 4 

Het Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus, de wijsheid Gods, Lukas 18: 1–8 (NBV21) 

1Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te 
geven: 2‘Er was eens een rechter in een stad die voor God geen ontzag had en zich van de 
mensen niets aantrok. 3Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem 
toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4Maar 
lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik voor God geen 
ontzag en trek ik me van de mensen niets aan, 5toch zal ik die weduwe recht verschaffen 
omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog 
aan.’ 6Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het 
recht. 7Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht 
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tot Hem roepen? Hij hoort hen immers geduldig aan. 8Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht 
zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’ 

Acclamatie 339A 

Preek 

Lied 897 

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 943: 1, 2 en 6 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

Offertoire pour la messe de  minuit in d-mineur - C. Franck (1822 – 1890)    

 

 

 

 

 

Voorganger : Drs. Joop Zuur (Rijswijk) Lector : Elly Hoogteijling 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 
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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 de karité-boerinnen in Ghana 
Dit jaar staat dit project van Kerk in Actie zes keer op het collecterooster van Tabor. Een 
project waar de vrouwen geleerd wordt in hun onderhoud te voorzien.  
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, 
terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana 
helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede 
samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.                                                                   De 
landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en 
kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de 
noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en 
vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar 
de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van 
deze vrouwen is totaal veranderd. Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig 
en zijn winstgevend. Daardoor durven banken hen vaker geld uit te lenen. De 
Presbyteriaanse Kerk steunt 50 vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de 
noten en een aantal verwerkt de noten tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van 
buiten verder kunnen, kan de kerk weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor diaconie algemeen. 

Bloemengroet 

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

Mededelingen 

30 oktober, gedachtenis  

Op zondag 30 gedenken we de in het achterliggende jaar uit onze gemeente overledenen. 
Zij die het aangaat ontvangen bericht. Wilt u ook graag een naam genoemd hebben, meldt 
u dan bij de predikant. 

Zondag 23 oktober 

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


