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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Fughetta super: Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn - BWV 698 – J.S. Bach (1685-1750) 

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 67 

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 

Profetenlezing, 1 Samuel 3: 1 – 10 (Herziene Statenvertaling) 

1En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was 
schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar. 2Het gebeurde op zekere dag, toen 
Eli op zijn slaapplaats lag –  zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon 
zien – 3en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd 
werd in de tempel van de HEERE, waar de ark van God was, 4dat de HEERE Samuel riep. En 
hij zei: Zie, hier ben ik. 5Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. 
Maar die zei: Ik heb niet geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en 
ging weer liggen. 6Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en 
zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn 
zoon; ga terug en ga weer liggen. 7Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van 
de HEERE was nog niet aan hem geopenbaard. 8Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor 
de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij 
geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. 9Daarom zei Eli tegen Samuel: 
Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, moet je zeggen: 
Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op 
zijn slaapplaats liggen. 10Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de 
andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 

Antwoordlied 170 

Evangelielezing, Johannes 1: 38 - 51 (NBV21) 

38Jezus draaide zich om, en toen Hij zag dat ze Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ 
‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem (dat is in onze taal ‘meester’), ‘waar verblijft U?’ 39Hij zei: 
‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak 
had gevonden. Het was ongeveer twee uur voor zonsondergang, en ze bleven die dag bij 
Hem. 40Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, 
was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Meteen zocht hij zijn broer Simon op, en hij zei 
tegen hem: ‘Wij hebben de messias gevonden,’ (dat is Christus, ‘gezalfde’) 42 en hij nam 
hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, 
maar voortaan zul je Kefas heten.’ (Dat is Petrus, ‘rots’.) 43De volgende dag besloot Jezus 
naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ 44Filippus kwam uit 
Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. 45 Hij zocht Natanaël op en zei tegen hem: 
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie 
ook de profeten hebben gesproken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!’ 46 ‘Uit Nazaret?’ 
zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’ ‘Ga zelf maar kijken,’ zei 
Filippus. 47Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens 
zonder bedrog.’  



3 

 

48‘Waar kent U mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je al gezien voordat 
Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’ 49 ‘Rabbi,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon 
van God, U bent de koning van Israël!’ 50Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik 
je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’ 51 Werkelijk, Ik verzeker 
jullie,’ voegde Hij eraan toe, ‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God 
zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’ 

Lied 531 

Preek 

Lied 377  

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 422 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn - BWV 601- J.S. Bach (1685-1750) 
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Bij de dienst 

*) De collectes 

 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan naar de familie M.. Bij wijze van welkomstgroet – zij zijn 
nieuw ingekomen. Mevrouw vierde op 21 januari haar verjaardag. 

Mededelingen 

Vanwege de hernieuwde lockdown is deze dienst een dienst zonder presentie van de 
gemeente.   
 
Fysieke diensten? 
Op 25 januari ie er weer een ‘weegmoment’. Daarna zal het kabinet mogelijke nieuwe 
maatregelen met het oog op de pandemie bekend maken.  
Houd de website www.taborkerk.nl in de gaten, voor de laatste ontwikkelingen rond de 
diensten. 

De eerste collecte is bestemd voor de kledingbank in Ede. 
Stichting Kledingbank Ede maakt het mogelijk om kwalitatief goede, schone kleding te geven aan 
inwoners van Ede die (tijdelijk) de financiële middelen niet hebben om deze zelf te kopen. 
Kleding behoort, naast voedsel, tot een van de primaire levensbehoeften. Helaas is het realiteit dat 
steeds meer mensen om verschillende redenen (tijdelijk) niet in staat zijn kleding te kopen.  
Kledingbank Ede is een professionele organisatie waar door ruim 40 vrijwilligers met plezier gewerkt 
wordt. Bij de Stichting Kledingbank Ede werken geen betaalde krachten. Al het werk wordt door 
vrijwilligers gedaan, maar dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt.  
Door de toename van het aantal cliënten in de loop der jaren nemen de kosten evenredig 
toe. Kledingbank Ede heeft geld nodig voor o.a. huisvesting, elektra, water en verwarming maar ook 
voor ondergoed en sokken die nieuw worden ingekocht. De kledingbank is  volledig afhankelijk van 
giften. 
 
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. 
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Via  die website is ook 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 30 januari 2022 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben Westra voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Yolanda Voorhaar (Ede) Lector : Elly Hoogteijling 
Organist : Margret Spelt Koster : Rob van der Steeg 

  Zang:     Megchelien van de Broek en Ant van Donselaar 
  Beeld en geluid:   Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs   
 

 


