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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Du meine Seele, sing - F. Reimerdes (1909 - 2000) 

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 66: 1, 2 en 3  

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 

Profetenlezing, Joël 2: 21 – 27 (HSV) 

21Wees niet bevreesd, land, verheug u en wees blij, want de HEERE heeft grote dingen 
gedaan. 22Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn 
worden groen, de bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun 
opbrengst. 23En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de HEERE, uw God, want 
Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege 
regen en late regen in de eerste maand. 24De dorsvloeren zullen vol koren zijn, de 
perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. 25Ik zal u de jaren vergoeden die 
de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan 
hebben opgegeten, Mijn grote leger, dat Ik op u had afgestuurd. 26Dan zult u overvloedig 
en tot verzadiging eten, en de Naam van de HEERE, uw God, prijzen, Die wonderlijk met u 
heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. 27Dan zult u weten 
dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn 
volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 

Antwoordpsalm 67 

Apostellezing, Openbaring 21 : 10 - 12, 22 - 27 (HSV) 

10En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, 
het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. 11Zij had de 
heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een 
kristalheldere steen jaspis. 12Zij had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en bij die 
poorten twaalf engelen. Ook waren er namen op geschreven, namelijk van de twaalf 
stammen van de Israëlieten. 

22Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de almachtige God, is haar tempel, en het 
Lam. 23En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de 
heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24En de naties die zalig worden, 
zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en 
eer erin. 25En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht 
zijn. 26En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. 27Al wat onrein 
is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar 
alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. 

Lied 766 
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Evangelielezing,  Johannes 14 : 23-29 (NBG ‘51) 

23Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht 
nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem 
intrek nemen. 24Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat 
u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. 25Deze dingen heb Ik 
tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 26Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader 
zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles 
wat Ik u gezegd heb. 27Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, 
geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. 28U hebt 
gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom weer naar u toe. Als u Mij liefhad, 
zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is 
meer dan Ik. 29En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren, opdat, wanneer het 
gebeurt, u zult geloven. 

Lied 339c 

Preek 

Lied 678: 1, 2, 4, 8 en 9 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 650: 1, 2, 3 en 4 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
Trumpet voluntary in D majeur - J. Stanley (1712 - 1786) 
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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 
 
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’,  door de zijdeur, rechts naast het kleine 
orgeltje.  

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 de wijkkas van onze eigen wijkgemeente. 
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 groet van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt vanwege privacywetgeving). 
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Mededelingen 

 

Komende zondag 
In de dienst op 29 mei is ds. Gerben H. Westra onze voorganger. Wij vieren de Maaltijd van 
de Heer. 
 

Handdruk 
Niet iedereen is er (al) aan toe, elkaar stevig de hand te drukken. De Wijkkerkenraad heeft 
besloten 
daarmee rekening te houden en de traditionele handdruk van ouderling en predikant 
voorlopig nog te 
vervangen door een ander gebaar – men kan elkaar bijvoorbeeld  vriendelijk toeknikken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Drs. J. Zuur  Lector : Nel Hup 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 
 

 


