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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Den 25sten Psalm - Cor Kee (1900-1997)) 

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 25: 7, 8, 9, en10 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
 
Lied 997: 1, 2 en 4 

Glorialied vervalt in de Veertigdagentijd 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, : Jesaja 53: 1-11a (HSV) 

1Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 
2Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. 
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Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem 
begeerd zouden hebben. 3Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man 
van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was 
veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich 
genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, 
door God geslagen en verdrukt. 5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door 
Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6Wij dwaalden allen als schapen, wij 
keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons 
allen op Hem doen neerkomen. 7Toen betaling geëist werd, werd Híj verdrukt, maar Hij 
deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat 
stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 8Hij is uit de angst en uit het 
gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 
land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 9Men 
heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat 
Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 10Maar het 
behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel 
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen 
verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. 11Om de 
moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. 

Antwoordlied 882 

Evangelielezing,  Johannes 12: 37 – 50 (NBV ’21) 

37Ondanks alle tekenen die Hij voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem. 38 Zo 
moesten de woorden van de profeet Jesaja in vervulling gaan, die zei: ‘Heer, wie heeft 
geloofd wat wij hebben gezegd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ 39Ze 
konden niet tot geloof komen, want Jesaja heeft ook gezegd: 40 ‘Hij heeft hun ogen verblind 
en hun hart ongevoelig gemaakt. Anders zouden zij met hun ogen zien en met hun hart 
begrijpen, ze zouden op hun schreden terugkeren en Ik zou hen genezen.’ 41Jesaja doelde 
op Jezus toen hij dit zei, omdat hij zijn majesteit zag. 42 Toch waren er ook veel leiders die 
wel in Hem geloofden, maar vanwege de farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, 
omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden. 43 Ze stelden meer prijs op de eer van 
mensen dan op de eer van God. 44 Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, 
gelooft niet in Mij, maar in Hem die Mij gezonden heeft, 45 en wie Mij ziet, ziet Hem die Mij 
gezonden heeft. 46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in 
Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft. 47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet 
bewaart, zal Ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te 
oordelen, maar om de wereld te redden. 48Wie Mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt 
heeft al een rechter: alles wat Ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen. 49 
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Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader, die Mij gezonden heeft, heeft Me 
opgedragen wat Ik moest zeggen en hoe Ik moest spreken. 50 Ik weet dat zijn opdracht 
eeuwig leven betekent. Alles wat Ik zeg, zeg Ik zoals de Vader het Mij verteld heeft.’ 

Lied  607 

Preek 

Lied 544 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 538 (gemeente gaat staan)  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 

Ballade en mode phrygien - Jehan Alain (1911-1940) 

 

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. 

 

 

 



 

4 

 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn in Ede. 
 
De tweede collecte is bestemd voor jongeren in Nepal. 
Het derde project dat wij in Tabor dit jaar zullen steunen is heeft als titel meegekregen: 
‘ Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal’. 
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de 
inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk 
toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun 
inkomsten vielen toen in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. 
De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een 
pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Van harte bij u aanbevolen. 
 
Wil u 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 groet van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt vanwege privacywetgeving). 

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  
 

Informatieavond Oekraïense vluchtelingen op 22 maart 
Zijn er gemeenteleden van uw kerk die in de gemeente Ede wonen en Oekraïense 
vluchtelingen opvangen of overwegen dit te doen? Of leven er vragen over de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen? Bijvoorbeeld: hoe zit het met inschrijving van vluchtelingen en 
hoe wordt onderwijs voor deze vluchtelingen geregeld?  
  
Op dinsdagavond 22 maart organiseert de Gemeente Ede een informatiemarkt in het 
Raadhuis om uitleg te geven en waar mogelijk uw vragen te beantwoorden. Er zijn mensen 
aanwezig vanuit Publiekszaken, onderwijs, zorg en welzijn en werk en inkomen. Ook de 
Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede (CVVE) is er om hulpvraag- en aanbod aan 
elkaar te koppelen. De informatieavond Oekraïense vluchtelingen is op 22 maart van 19:00 
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tot 20:30 uur op het gemeentehuis (Raadhuis, Bergstraat 4, Ede). Aanmelden is niet nodig. 
Het antwoord op veel vragen vindt u ook op www.ede.nl/vluchtelingen.   
Sosha Abspoel | Communicatieadviseur 
 

Vespers Veertigdagentijd  

In de komende weken worden er in het Beatrixpark gezamenlijke vespers gevierd – 
georganiseerd vanuit de Nieuwe Kerk, de Beatrixkerk en de Taborkerk.  
 
Data: 23, 30 maart en 6 april.  
Plaats: Beatrixkerk. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen beginnen om 19.30 en 
duren een klein halfuur.  
De vespers zijn ook te volgen via www.kerkdienstgemist.nl (zoek naar Beatrixkerk). 
 

Leerhuis 23 maart 
De nood en de noten: passie in het kerklied 

Wat vroeger de lijdenstijd heette, wordt nu vaak ‘veertigdagentijd’ genoemd en ‘lijden’ 
heeft toch tenminste óók het aspect ‘beproeven’ gekregen. De lijdenstijd is zo ook een 
leertijd voor de gemeente geworden, voor de geloofsleerlingen met name. Heeft die 
verschuiving sporen nagelaten in de liedboeken van de 20e eeuw (o.a. bundel ’38, LvdK 
1973, Liedboek 2013, Gezangen voor Liturgie, Verzameld Liedboek)  – en zo ja welke: qua 
(theologische) inhoud, wat betreft de taal etc?  
 
Komende woensdag,  aanvang 20.00 uur. In de zijzaal van de Taborkerk.  

 
‘Koffie +’ (plus), zondag 3 april  
Noteer alvast: na de dienst van 3 april is er weer een ‘koffie +’. Gelegenheid elkaar bij te 
praten over de nieuwste ontwikkelingen binnen de PGE – en dan vooral over 
de dreigende (of ‘uitdagende’) gevolgen daarvan voor de Taborwijk.  

Zondag 27 maart 

In de dienst van volgende week gaat ds. N. Vlaming (Leidshe Rijn) voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Yolanda Voorhaar (Ede) 
(EWde 

Lector : Nel Hup 
Organist :       

Bw
er 

Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 

http://www.ede.nl/vluchtelingen
http://www.kerkdienstgemist.nl/

