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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Christ ist erstanden - J.K.F. Fischer (1656 - 1746)) 

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 81: 1, 2, 3 en 4 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied, melodie gezang 319 (LB 1973): 

 
God in den hoog’ alleen zij eer, de God die eeuwig leeft, 
die aan de mensen van zijn gunst vrede op aarde geeft. 
 
Wij loven en aanbidden U, groot is uw heerlijkheid, 
daarom komt alle dank U toe, die ’s hemels Koning zijt. 
 
Lam Gods, dat ’s werelds zonden draagt, ontferm U, hoor ons aan, 
die zit aan ’s Vaders rechterhand, geheiligd zij uw naam. 
 
U, ééngeboren Zoon van God, U allerhoogste Heer, 
één met de Vader en de Geest, zij heerlijkheid en eer. 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Exodus 15: 1 – 11 (NBG ’51) 

1Toen zong Mozes met de Israëlieten de Here dit lied en zij zeiden: Ik wil de Here zingen, 
want Hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter stortte Hij in de zee. 2De Here is mijn 
kracht en mijn psalm, Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn God, Hem verheerlijk ik, de God 
mijns vaders, Hem prijs ik. 3De Here is een krijgsheld; Here is zijn naam. 4De wagens van 
Farao en zijn legermacht wierp Hij in de zee; de keur van zijn wagenhelden werd in de 
Schelfzee gedompeld. 5Watervloeden overdekten hen; in de diepte zonken zij als een 
steen. 6Uw rechterhand, Here, heerlijk door kracht, uw rechterhand, Here, verpletterde de 
vijand. 7In uw grote majesteit vernietigdet Gij wie tegen U opstonden; Gij liet uw 
toorngloed los, hij verteerde hen als stoppels. 8Door de adem van uw neus werden de 
wateren opgestuwd; als een dam stonden de stromen; de watervloeden stolden in het hart 
der zee. 9De vijand zeide: Ik achtervolg, haal in, deel de buit; ik koel mijn lust aan hen, trek 
mijn zwaard; mijn hand roeit hen uit. 10Gij bliest met uw adem, de zee overdekte hen; als 
lood zonken zij in geweldige wateren. 11Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij, 
heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, wonderbaar in uw doen?  
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Antwoordlied 169: 1, 2, 4 en 6 

Apostellezing, 1 Petrus 1: 3 – 9 (Herziene Statenvertaling) 

3Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn 
grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de 
opstanding van Jezus Christus uit de doden, 4tot een onvergankelijke, onbevlekte en 
onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. 5U wordt immers door 
de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om 
geopenbaard te worden in de laatste tijd. 6Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor 
een korte tijd – als het nodig is – bedroefd door allerlei verzoekingen,7opdat de beproeving 
van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur 
beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van 
Jezus Christus. 8Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu 
niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, 9en 
verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 

Lied 643: 1, 2, 5 en 6 

Evangelielezing, Johannes 20: 19 – 31 (Herziene Statenvertaling) 

19Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar 
de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij 
stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij 
hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 
21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend 
Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige 
Geest.23Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, 
blijven ze hem toegerekend. 24En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet 
bij hen toen Jezus daar kwam. 25De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben 
de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de 
spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek 
in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven. 26En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen 
en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun 
midden en zei: Vrede zij u. 27Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger en 
bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig. 28En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en mijn 
God! 29Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd;  zalig zijn 
zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 30Jezus nu heeft in aanwezigheid 
van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit 
boek, 31maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van 
God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam. 

Homilie 

Lied 657 
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Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Overmaken kan ook: NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente 
Tabor o.v.v. de bestemming. 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 650: 1, 2, 6 en 7 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  

(gemeente gaat zitten) 

Christ ist erstanden (3 versus, BWV 627) - J.S. Bach (1685 - 1750)
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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 

Wie o wie wil ons helpen in de tuin? 

Ieder week is het ‘tuinteam’ bezig in de tuin rondom de kerk. ‘Tuinteam’ klinkt alsof een 
grote groep mensen met harken en schoffels in de weer is. Helaas is het ‘team’ eerder een 
‘teampje’: het bestaat uit nog  maar twee mensen. Behalve dat de tuin er na een ochtendje 
weer keurig uit ziet is het ook heel gezellig met elkaar bezig te zijn. Het zou heel fijn zijn als 
het tuinteam versterking krijgt. U hoeft geen verstand van tuinieren te hebben. Zelfs geen 
groene vingers. Het heerlijk buiten zijn is al een feest! Dus vandaar deze oproep: Wie o wie 
wil ons helpen in de tuin? Ton Goedhart kan u meer vertellen.  

Koffie +,  15 mei 

Na de dienst op 15 mei is er weer een ‘koffie +’, om elkaar bij te praten over de laatste 
ontwikkelingen in de PGE, en met name over wat daarvan de consequenties (kunnen) zijn 
voor de Taborgemeente. 

Zondag 1 mei 2022 

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

Voorganger : Drs. J. Zuur Lector : Corry Broersma 
Organist : Erik Zeillemaker Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 
 

 


