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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Canzona - Domenico Zipoli (1688-1726) 

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 138 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 713: 1, 2 en 3 
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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, Jeremia 14: 7 - 10, 19 - 22 (Herziene Statenvertaling) 

7Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen, HEERE, doe het omwille van Uw 
Naam, want talrijk zijn onze afdwalingen, tegen U hebben wij gezondigd. 8U, Hoop van 
Israël, zijn Verlosser in tijd van benauwdheid, waarom zou U zijn als een vreemdeling in 
het land, als een reiziger, die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? 9Waarom zou 
U zijn als een radeloze man, als een held die niet verlossen kan? U bent toch in ons 
midden, HEERE, en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet. 10Zo zegt 
de HEERE over dit volk: Zij hebben het rondzwerven zo liefgehad, zij hebben hun voeten 
niet gespaard. Daarom schept de HEERE in hen geen behagen. Nu zal Hij aan 
hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. 

19Hebt U Juda dan helemaal verworpen, of walgt Uw ziel van Sion? Waarom hebt U 
ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is? Wij zien uit naar vrede, 
maar er is niets goeds, naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking. 20HEERE, 
wij kennen onze goddeloosheid, de ongerechtigheid van onze vaderen, want wij hebben 
gezondigd tegen U. 21Verwerp ons niet omwille van Uw Naam, maak Uw heerlijke 
troon niet te schande, denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet. 22Zijn er onder de 
nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen, of kan de hemel 
regendruppels geven? Bent U dat niet, de HEERE, onze God? Wij zien naar U uit, want al 
deze dingen doet U! 

Antwoordpsalm 84: 1, 2 en 3 

Evangelielezing,  Lucas 18: 9 – 14 (NBG’51) 

9Hij sprak ook met het oog op sommigen, die van zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig 
waren en al de anderen verachtten, deze gelijkenis: 10Twee mensen gingen op naar de 
tempel om te bidden; de één was een Farizeeër, de ander een tollenaar. 11De Farizeeër 
stond en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U, dat ik niet zó ben als de andere mensen, 
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook als deze tollenaar; 12ik vast tweemaal per 
week, ik geef tienden van al mijn inkomsten. 13De tollenaar stond van verre en wilde zelfs 
zijn ogen niet opheffen naar de hemel, maar hij sloeg zich op de borst en zeide: O God, 
wees mij, zondaar, genadig! 14Ik zeg u: Deze keerde, in tegenstelling met de ander, 
gerechtvaardigd naar huis terug. Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd 
worden, doch wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. 

Lied 928 

Preek 

Lied 903: 1, 3 en 6 
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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 422 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
Magnificat-fuga op de zesde toon, Johann Pachelbel (1653-1706) 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in Armenië’ 
 
In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor mensen met 
een meervoudige beperking op het platteland is nauwelijks aandacht. Zij communiceren 
op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig en hebben regelmatig andere 
gezondheidsproblemen. 
Nrane Children and Youth Development is een organisatie die opkomt voor deze mensen. 
Zij willen samen met de Nederlandse Stichting Asmik de kwaliteit van leven voor met name 
kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard nodig, want veel kinderen krijgen 
geen goede zorg. Revalidatiecentra op het platteland zijn vaak op te grote afstand, vervoer 
is lastig en de gezinnen waar ze uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen niet geschikt voor 
gemakkelijke verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de juiste zorg krijgen. 
Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, logopedist en 
ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een behandelplan en geven 
ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze ondersteuning bij het aanpassen van de 
woning of bij aanschaf van meubilair en hulpmiddelen. Het streven is om de ouders actief 
mee te laten werken en het eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een 
steungroep op te richten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. 
Wij 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 gelukwens én groet naar (deze 
informatie ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving). 

Mededelingen 

Zondag 30 oktober  

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben Westra voor. 
We gedenken dan  de gemeenteleden die in de achterliggende maanden zijn heengegaan.  
Hun nabestaande(n) hebben een uitnodiging ontvangen.  
Mocht u ook iemand in het bijzonder genoemd willen horen, meld u dan bij de predikant. 
 
 
 

Voorganger : Ds. Yolanda Voorhaar (Ede) Lector : Ant van Donselaar 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid:   Jesse van den Broek 


