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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

koraalbewerking "Nun bitten wir den heiligen Geist" (lied 671) - Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

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 132: 1 en 4 

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, Jeremia 29: 8 – 14 (HSV) 

8Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Laten uw profeten die in 
uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u 
laat dromen, 9want met leugen profeteren zij tegen u in Mijn Naam. Ik heb hen niet 
gezonden, spreekt de HEERE. 10Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig 
jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, 
door u terug te brengen naar deze plaats. 11Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u 
koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om 
u toekomst en hoop te geven. 12Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij 
bidden en Ik zal naar u luisteren. 13U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult 
vragen met heel uw hart. 14Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een 
omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle 
plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de 
plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd. 

Antwoordpsalm 79: 4 en 5 

Brieflezing, 1 Johannes 5: 10 – 21 (NBV21) 

10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, 
maakt Hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis dat God over 
zijn Zoon gegeven heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en 
dat leven is in zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet 
heeft, heeft het leven niet. 13Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven 
hebt, u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot 
God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in 
overeenstemming is met zijn wil. 15En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, wat we 
Hem ook vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we Hem gevraagd 
hebben. 16Als iemand zijn broeder of zuster een zonde ziet begaan die niet tot de dood 
leidt, moet hij voor hem of haar bidden en zo de zondaar het leven geven. Dit geldt 
wanneer er sprake is van een zonde die niet tot de dood leidt. Er bestaat ook zonde die 
wel tot de dood leidt. In dat geval geldt mijn aansporing om te bidden niet. 17Alle onrecht 
is zonde, maar niet elke zonde leidt tot de dood.18We weten dat iemand die uit God 
geboren is niet zondigt. Want wie uit God geboren is kan zichzelf beschermen, zodat het 
kwaad geen vat op hem heeft. 19We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele 
wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. 20We weten ook dat de Zoon van God 
gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de ware God te kennen. En wij zijn in Hem, 
omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige 
leven. 21Kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. 
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Lied 753: 1, 5 en 6 

Evangelielezing, Johannes 8: 37 – 47 (NBV21) 

37 Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u Mij doden, omdat er in 
u geen ruimte is voor wat Ik zeg. 38 Ik spreek over wat Ik gezien heb bij mijn Vader, u doet 
wat u gehoord hebt van uw vader.’ 39‘Onze vader is Abraham,’ zeiden ze. Maar Jezus zei: 
‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten doen wat Abraham deed. 40Maar 
nee, u wilt Mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd die Hij van God gehoord heeft, 
doden – zoiets heeft Abraham niet gedaan. 41Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ 
Ze zeiden: ‘Wij zijn geen bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’ 42 ‘Als God 
uw Vader was,’ zei Jezus tegen hen, ‘zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan 
gekomen toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar Hij heeft 
Mij gezonden. 43Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt 
aanhoren. 44Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf 
het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen 
waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader 
van de leugen. 45Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid. 46Kan een van u Mij 
van zonde beschuldigen? Als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Me dan niet? 47 Wie 
van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’ 

Lied 339a (acclamatie) 

Preek 

Lied 754 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 834 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
koraalbewerking "Geef aan de wereld vrede, Heer" (lied 1012), Johann Th. Lemckert (*1940)  
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Bij de dienst 

Welkom in de Taborkerk! 
‘Officeel’ is de ‘anderhalve-meter’ regel niet langer van toepassing, ook in kerken niet. 
Toch hecht de Wijkkerkenraad er wel belang aan, enige afstand in acht te nemen, bij 
voorkeur die anderhalve-meter; ‘better safe than sorry…’. Wij blijven dus voorzichtig. 
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst) en verlaat 
de kerkzaal na het laatste orgelspel door de deur richting de zijzaal (daar staan ook de 
offerschalen….).  
 
Na de dienst is er koffie in Ons Huis (als het weer het mogelijk maakt óók in de tuin achter 
de kerk) – en wellicht een goed gesprek én een prettige ontmoeting met deze of gene. 
Bent u voor het eerst: er is altijd een ouderling of andere ambtsdrager in de buurt die veel 
van uw eventuele vragen kan beantwoorden. 
 
Via onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook 
de kerkbrief te bekijken. 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede 
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese 
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij 
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een 
sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat 
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor een warm zorgcentrum voor de weduwen van 
Srebrenica 
Het is al weer 25 jaar geleden dat de veilig geachte enclave Srebrenica werd ingenomen 
en meer dan achtduizend mannen en jongens vanaf 14 jaar werden gescheiden van hun 
moeders en vrouwen en vervolgens gedood. Sindsdien doet Stichting Proplan er alles aan 
zowel de kinderen in Bosnië als de moeders en weduwen die nog steeds in barre 
omstandigheden leven, te helpen. 
Veel weduwen van Srebrenica komen op leeftijd. Sommigen zijn hulpbehoevend, allemaal 
dragen een diepe pijn en een groot trauma met zich mee.  
De meest recente droom van de stichting Proplan en samenwerkingspartner IFS Emmaus 
is goed op weg gerealiseerd te worden: een zorgcentrum voor de weduwen van 
Srebrenica. Wilde Ganzen helpt mee om het zorgcentrum klimaatneutraal te bouwen.  
In het zorgcentrum krijgen vrouwen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen een beter 
thuis. Dit is een groot project, opgedeeld in verschillende fases. Zo is de bouw van een 
huisartsenpost al uitgevoerd en is de bouw van het complex zelf, met appartementen voor 
38 bewoners, nu in uitvoering. 

https://www.stichtingproplan.nl/
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De diaconie heeft bewust dit jaar voor projecten van De Wilde Ganzen gekozen. Een 
organisatie die werkt met heel veel vrijwilligers, waardoor er geen torenhoge 
overheadkosten van de opbrengst van de collecten en giften af gaat. Van iedere euro die 
binnenkomt, gaat 92 cent naar het project.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar mw. 
die 84 jaar wordt. 

Mededelingen 

Via  onze website www.taborkerk.nl is 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  
 

Gedachtenis 7 november  
In de afgelopen anderhalf jaar moesten we op een aantal punten afwijken van wat we 
gewoon en gewend waren, ook wat de gedachtenis van de overledenen betreft.  
Dit jaar willen we weer op de eerste zondag na Allerheiligen onze gestorvenen gedenken 
- op zondag 7 november.  
Wie het aangaat krijgen bericht. Wilt u een dierbare uit eigen kring in de aandacht 
aanbevelen, meld dat dan bij de predikant.  

Zondag 31 oktober 

In de dienst van volgende week gaat ds. E. Bakker (Utrecht) voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. J. Zuur (Rijswijk) Lector : Ina Verstraate 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 


