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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Die Anmut - G.P. Telemann (1681 – 1767) 

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 121: 1 en 4 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 304 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Lezing uit de Profeten, Zacharia 14: 1 – 9 en 16 (Herziene Statenvertaling) 

 1Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal 
worden verdeeld. 2Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. 
De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen 
verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige 
van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. 3Dan zal de HEERE uittrekken en tegen 
die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4Op die dag 
zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal 
de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een 
zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en 
de andere helft ervan naar het zuiden. 5Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, 
want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent  
voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, 
komen: al de heiligen met U! 6Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet 
zal zijn, evenmin de dikke duisternis. 7Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal 
zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 
8Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, 
de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het 
westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 9De HEERE zal Koning worden over 
heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 

16Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem 
zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, 
de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 

Antwoordpsalm 65: 1 en 3 

Lezing uit Openbaring 22: 1 – 6 (NBG ’51) 

1En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de 
troon van God en van het Lam. 2Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier 
staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht 
gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. 3En niets 
vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn 
dienstknechten zullen Hem vereren, 4en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op 
hun voorhoofden zijn. 5En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een lamp 
of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen 
heersen tot in alle eeuwigheden. 6En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en 
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waarachtig, en de Here, de God van de geesten der profeten, heeft zijn engel gezonden 
om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. 

Lied 737: 1, 2, 3, 4, 12 en 13 

Evangelielezing,  Johannes 7: 31 – 39 (NBG ’51) 

31En uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de Christus, wanneer 
Hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? 32De Farizeeën hoorden de 
schare dit over Hem mompelen en de overpriesters en de Farizeeën zonden dienaars om 
Hem te grijpen. 33Jezus dan zeide: Nog korte tijd ben Ik bij u en dan ga Ik heen tot Hem, die 
Mij gezonden heeft. 34Gij zult Mij zoeken en niet vinden en waar Ik ben, kunt gij niet 
komen. 35De Joden dan zeiden tot elkander: Waar zal deze heengaan, dat wij Hem niet 
zullen kunnen vinden? Hij is toch niet van plan naar de Griekse verstrooiing te gaan en de 
Grieken te leren? 36Wat is dit voor een woord, dat Hij gesproken heeft: Gij zult Mij zoeken 
en niet vinden, en: Waar Ik ben, kunt gij niet komen? 37En op de laatste, de grote dag van 
het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en 
drinke! 38Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn 
binnenste vloeien. 39Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, 
ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. 

Lied 339a 

Preek 

Lied 686 

Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst *) – Er staan schalen bij de uitgang 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 422 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
Verset in Es majeur - Jac de Haan (geb 1959) 
(gemeente verlaat de kerkzaal ná de slotmuziek)  
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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. 
 
Vanwege landelijke voorschriften houden wij ons aan de 1, 5 meter afstand.  
Er mag gezongen worden.  
 
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur richting de zijzaal!  
 

*) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor  Meet-inn. 
U wel bekend: het inloopcentrum aan de Notaris Fischerstraat in Ede.  
 
De tweede collecte is bestemd voor Het Holy Family Hospital in Berekum in Ghana. 
Dit jaar collecteren we drie keer voor dit doel. U hebt wellicht de vorige keer al in de folder 
gelezen wat het project inhoudt. Kort samengevat:  Het Holy Family Hospital is een groot 
opleidingsziekenhuis in de plaats Berekum in Ghana. Vroeger werkten hier Nederlandse 
tropenartsen. Nu is de leiding in handen van Ghanese dokters. Maar nog altijd is er een 
goede band met Nederlandse artsen via de Stichting Vrienden van Berekum. De 
doelstelling van die stichting is het bevorderen van medische kennis met name in Afrika. 
d.m.v. lesgeven, het organiseren van trainingen, colleges, practica, demonstraties en 
operaties.  
Het sterk verouderde ziekenhuis in Berekum is opgeknapt, gemoderniseerd. Tussen het 
oude gebouw en de nieuwe vleugel moet nog een verbindingsstuk worden aangelegd. 
Tevens worden de laatste oude verloskamers verbouwd. Er ontstaat dan een gebouw waar 
moeders en hun pasgeborenen, kundig, veilig en met respect worden verzorgd. Met dit 
laatste project wordt de renovatie van de verlosafdeling voltooid en staat er in Ghana een 
prachtig en zeer functioneel complex voor optimale moeder- en kindzorg. En daar is de 
opbrengst van deze collecte voor bestemd! Van harte aanbevolen. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar 
Dhr. en mw. Stempher-Schadee. Mw. Stempher vierde vrijdag 17 september haar 
92e verjaardag, dhr. Stempher is 1 oktober jarig en wordt dan 93 jaar. 
 
 
 
 

http://www.berekum.nl/
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Mededelingen 

Via  onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook 
de  kerkbrief te bekijken. 

Zondag 26 september 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben Westra voor. 
 
Bevestiging ambtsdagers 
In de dienst op 26 september worden Megchelien v.d. Broek en Klaas Santing 
bevestigd in het ambt van respectievelijk diaken en ouderling (met als bijzondere taak het 
scribaat). 
De WKR is verheugd dat zijn gelederen op deze manier worden versterkt: beide nieuwe 
ambtsdragers zijn ervaren, deskundig én  betrokken! Welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Klaas Santing Lector : Corry Broersma 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

   Mmv. Cor Mollema – Euphonium                                                                        


