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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

"Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" (zie lied 721), Hans Friedrich Micheelsen (1902-1973) 

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 18: 1 en 5 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 305 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Tenachlezing, Jesaja 12 (HSV) 

1Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw 
toorn is afgekeerd en U troost mij. 2Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst 
hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden. 3U 
zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. 4Op die dag zult u zeggen: 
Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in 
herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. 5Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft 
zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! 6Juich en zing vrolijk, 
inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. 

Antwoordpsalm 78: 21, 23 en24  

Brieflezing,  Filippenzen 1: 12-26 (NBG ’51) 

12En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van 
het Evangelie heeft gediend, 13zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen 
bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil, 14en dat het merendeel 
van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het 
Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken. 15Sommigen prediken weliswaar 
Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. 16De eersten 
verkondigen Christus wel uit eigenbelang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn 
gevangenschap verdrukking toe te voegen, 17maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten 
dat ik tot verdediging van het Evangelie aangesteld ben. 18Maar wat dan nog? Toch wordt 
Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid; 
en daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. 19Want ik weet dat dit mij tot 
zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de Geest van Jezus Christus, 
20overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht 
beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu 
grootgemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. 
21Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. 22Maar blijf ik leven 
in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk; en wat ik verkiezen zal, weet ik 
niet. 23Want ik word door deze twee gedrongen: ik heb de begeerte om heen te gaan en 
bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste, 24maar in het vlees te blijven is 
noodzakelijker voor u. 25En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal 
blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof, 26opdat uw roemen in Christus Jezus 
overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. 

Lied 333 
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Het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus, de wijsheid Gods. 

Lezing uit Johannes 11: 28-46 (HSV) 

28En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: 
De Meester is er en Hij roept u. 29Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem 
toe. 30Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha 
Hem tegemoetgekomen was. 31Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar 
troostten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: Zij 
gaat naar het graf om daar te huilen. 32Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem 
zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer 
niet gestorven zijn. 33Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar 
meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in 
beroering. 34En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het 
zien. 35Jezus weende. 36De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 37En sommigen van 
hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze 
niet gestorven was? 38Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het graf. 
Het was een grot, en er was een steen op gelegd. 39Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, 
de zuster van de gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 
vierde dag. 40Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid 
van God zult zien? 41Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de 
ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. 42En Ik wist dat U Mij altijd 
verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij 
geloven dat U Mij gezonden hebt. 43En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: 
Lazarus, kom naar buiten! 44En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen 
en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei 
tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 45Velen dan van de Joden die naar Maria 
toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. 46Maar 
sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. 

Acclamatie: lied 339A 
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Preek 

Lied 657 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 818 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
(Gemeente gaat zitten) 

Fantasia in d, Johann Krieger (1651-1735)  
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Bij de dienst 

De (anti)corona maatregelen zijn / worden versoepeld. Bijna alles mag weer zoals we het 
twee jaar geleden gewend waren. 
Oòk in dit huis. Maar we blijven voorzichtig. 
Er mag gezongen worden, dat doen we dan ook: van harte - om het ‘gaande houden van 
de lofzang’  is de gemeente van Jezus Messias immers op aarde! 
 
Er wordt nog op de inmiddels bekende wijze gecollecteerd. Dus zonder rondgang: er staan 
schalen bij de uitgang. 
 
Volgende week hervatten we het door velen node gemiste koffiedrinken na de dienst: om 
dat moment te vieren zal er taart zijn. Wees hartelijk welkom en zegt het voort! 
 
We hopen binnenkort voor het eerst sinds lang het HA weer te vieren: let op mededelingen 
in het Kerkblad. 
 
Hetzelfde geldt voor de ‘koffie+’ samenkomsten. Er is veel te vertellen over evenzovele 
ontwikkelingen binnen de  PGE. 
 

*) De collectes 
De eerste collecte is bestemd voor  ‘Dove mensen in Peru pakken draad weer op na 
coronacrisis’. 
De coronacrisis raakt dove mensen bijzonder hard. Zo maken mondkapjes liplezen 
onmogelijk.  
In Peru bereiden ze zich voor op het tijdperk na corona door betere ondersteuning te 
bieden aan mensen met gehoorproblemen. 
Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met een 
beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolk-
vertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren om 
door te leren. 
Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam 
een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot.  
Voor Asociación Holanda was dit een zware slag. Deze organisatie wordt beheerd door een 
ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maakt in de stad Cajamarca. Trouw aan de 
filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst naar 
onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes 
vestigingen met zes dove werknemers. 
Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren 
meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan 
worden in bijzonder onderwijs. 
De mensen in Peru zitten niet bij de pakken neer en zijn druk begonnen met het maken 
van plannen voor na de coronacrisis.  

https://asociacionholanda.org.pe/
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Doel is om mensen met gehoorproblemen beter te introduceren in de digitale wereld, 
aangepast onderwijs te bieden en ze te helpen carrière te maken in het dagelijks leven. 
Daar is nog wel wat geld voor nodig. Geld dat er in Peru nu even niet meer is. Met dit 
project zamelen we dat in voor schoolboeken, cursussen gebarentaal, het opleiden van 
tolk-vertalers en het stimuleren van gebarentaal bij horende studenten. Ook de aanschaf 
van laptops en mobiele telefoons met goede camera’s is belangrijk, nu veel meer thuis 
wordt gewerkt en er online les wordt gegeven. 
De Wilde Ganzen helpen  mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de 
rails te krijgen. Deze collecte is een van de vijf projecten die we in Tabor dit jaar steunen. 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
 
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens èn groet van de gemeente 
naar mevrouw L.. Zij vierde gisteren haar 84e 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 27 februari 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben Westra voor. Na de dienst is er koffie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Drs. J. Zuur (Rijswijk) Lector : Megchelien van de Broek 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 


