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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Wie schön leuchtet der Morgenstern –Ernst Friedrich Richter (1808-1879 ) 

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 97: 1 en 6 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 518: 1 en 4 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Brieflezing 1 Corinthe 1: 1- 11 en 12: 12,13 (Herziene Statenvertaling) 

1Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de 
broeder, 2aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus 
Jezus, geroepen heiligen, met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, 
in elke plaats, zowel hun als onze Heere: 3genade zij u en vrede van God, onze Vader, en 
van de Heere Jezus Christus. 4Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God 
die u gegeven is in Christus Jezus. 5U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle 
spreken en alle kennis, 6naarmate het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, 7zodat 
het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heere Jezus 
Christus verwacht. 8God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult 
zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. 9God is getrouw, door Wie u geroepen bent 
tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. 10Maar ik roep u ertoe op, 
broeders, door de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u allen eensgezind bent in uw 
spreken, en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aaneengesmeed bent, 
één van denken en één van gevoelen. 11Want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, 
door de huisgenoten van Chloë, dat er ruzies onder u zijn. 

12Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, 
hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. 13Ook wij allen immers 
zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij 
slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt. 

Antwoordpsalm 118: 1 

Evangelielezing Mattheus 4: 12 – 22 (NBV21) 

12Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week Hij uit naar Galilea. 13Hij 
keerde niet terug naar Nazaret, maar ging in Kafarnaüm wonen, aan het meer, in het 
gebied van Zebulon en Naftali. 14Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet 
Jesaja: 15‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan het meer en aan de overkant van de 
Jordaan, Galilea van de heidenen, luister: 16Het volk dat in duisternis leefde, zag een 
schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht 
beschenen.’ 17Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer,’ zei Hij, 
‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ 18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee 
broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit 
in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers 
van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 21Even 
verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer 



3 

 

Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij 
riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem. 

Lied 531  

Preek 

Lied 970 

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 1001  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

Chaconne grave – Lambert Chaumont (1630-1712) 
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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 

Eerste collecte 
Voor het kalenderjaar 2023 hebben we drie nieuwe projecten gekozen.  
Vandaag het eerste project met bestemming Oekraïne, een project van Kerk in Actie. 
 
Donderdag 24 februari 2022, nu al weer een jaar geleden, werden we opgeschrikt door het 
bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!' 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie 
plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de 
toekomst voor de mensen in Oekraïne.  
Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden en 
gewonden tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op zoek 
naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven achter 
om te vechten.  
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden 
hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding 
uitgereikt.   
Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw 
bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen 
een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. We 
bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

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

Nieuwe ambtsdragers 
We zijn heel blij u te kunnen meedelen dat drie gemeenteleden zicht bereid verklaard 
hebben ambtsdrager te willen worden. Elly Hoogteijling en Marcel Bourgeois zouden 
bevestigd willen worden tot ouderling met bijzondere opdracht, Hidde van den Broek tot 
ouderling-kerkrentmeester.  
Elly Hoogteijling zal het scribaat op zich nemen, Marcel Bourgeois zal vooral het contact 
en de samenwerking met de ELG onderhouden.  
Als er geen bezwaren ingediend worden tegen deze kandidaten, zal in de dienst van 19 
februari de bevestiging plaatsvinden door onze consulent, ds. Yolanda Voorhaar. 
 

Bericht over ‘voorgenomen besluit…'  
In het januari-nummer van het kerkblad stond een bericht over de toekomst van de 
Taborwijkgemeente dat tot onrust heeft geleid, in de zowel de Taborwijk als de ELG: het 
‘zogenaamde’ (sic!) Taborgeluid zou gewaarborgd blijven in de PGE. De WKR sprak op 12 
december zijn bereidheid uit ’samen te gaan werken met andere wijkgemeenten. Dat 
klopt, maar het staat er veel  te stellig:  tijdens het Gemeenteberaad (‘Koffie +’) op 
zondag 11 december en tijdens de vergadering op 12 december zijn immers nadrukkelijk 
ook andere mogelijkheden genoemd, waaronder die van samenwerking met de Luthers 
Gemeente. Die mogelijkheden zijn niet buiten beeld en worden óók nader besproken.  

Zondag 29 januari 

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

Voorganger : Ds. R. Nieuwkoop (Zwolle)  Lector : Ina Verstraate 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid:    Erik Velthuijs 
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Taborgemeente  
 

De komende weken staan in het teken van de Actie Kerkbalans. Zoals u weet zijn de 
inkomsten en de uitgaven van onze Protestantse Gemeente Ede, de PGE, al lange tijd niet 
in balans. Met als gevolg een niet sluitende begroting. Daar zit ’m de kneep. Want daardoor 
krijgt de PGE géén toestemming voor het beroepen van een predikant. 
Het CvK heeft hard gewerkt aan een begroting die wel sluitend is en waarmee de dagelijkse 
gang van zaken van de PGE zonder risico’s kan worden voortgezet. Om díe begroting ook 
uit te kunnen voeren is er per pastorale eenheid, per woonadres, minimaal € 480 per jaar 
of anders gezegd tenminste € 40 per maand, nodig. Om daar nog even op in te zoomen: 
Thuiswonenden vanaf 18 jaar vallen wettelijk niét meer onder die pastorale eenheid van 
het ‘thuisfront’. Daarom vragen we hen óók om mee te doen.  
 
De PGE is heel blij dat véél gemeenteleden al veel meer geven. Bij het samenstellen van 
deze begroting is daar ook al stiekem rekening mee gehouden. U hoort nu ook vast de 

oproep om dat ook vooral te blijven doen      . 
Beste mensen, de continuïteit van de PGE is niet alleen een gemeenschappelijke 
betrokkenheid. Het is ook een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
 
De begroting 2023 is opgezet om de dagelijkse gang van zaken zonder risico’s te kunnen 
voortzetten.  
Wat betekent dat. 

1. Dat de AK heeft besloten per 1 september a.s. nog 2 vierplekken te hebben.  
2. Dat de AK heeft besloten om maximaal 2,3 Fte predikanten als PGE te hebben. Op 

basis van ledenaantallen zou dat 3,5 Fte mogen zijn, mits we een sluitende 
begroting kunnen overleggen, wat vanaf 2024 het geval is.  

3. Dat de AK heeft besloten in de wintermaanden voor een 3-tal gebouwen de 
temperatuur op maximaal 10 graden te houden. Ook de energiekosten van de 
PGE zijn gestegen vanaf 1 januari 2023, met een factor 4,5! Omgerekend bij 
normaal gebruik betekent dat aan meerkosten ruim € 200.000.  

4. Dat de AK heeft besloten dat uw toezegging niet wordt gebruikt om onze 
gebouwen duurzamer te maken of groot onderhoud erop toe te passen. Wel vindt 
een onderzoek van gebouwen en terreinen plaats in het komende half jaar. Op 
basis van die resultaten zal de AK, rekening houdend met het haar ter beschikking 
staande budget, voorgenomen keuzes aan u voorleggen.  

 
Zoals gezegd is continuïteit van de PGE een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dus 
ook de verantwoordelijkheid om met elkaar het geld toe te zeggen en te betalen die deze 
begroting kan waarmaken. Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid kan dan 
ook onze gezamenlijke wens in vervulling gaan een predikant te beroepen. 
 
Wij rekenen op elkaar. 


