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De voorbereiding 

De klok wordt geluid   

Stilte 

A Tear - M.Moussorgsky (1839 - 1881) 

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 122: 1 (allen), 2 (1e helft vrouwen, 2e helft mannen) en 3 (1e helft mannen, 
2e helft vrouwen) 

Kyriegebed/inleiding 
Kyrie-intenties  ‘Zo roepen wij tot U:  
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Glorialied vervalt in de Veertigdagentijd 

De Schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

‘…….deze veertig dagen en heel ons leven, door Jezus Christus, onze Heer.’   G.  AMEN. 

Toralezing, Exodus 19: 1 - 8a (volgens de Herziene Statenvertaling) 

1In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren 
vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. 2Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de 
woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op 
tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de 
berg: Zo moet u tegen het huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen: U hebt zelf 
gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen en 
u bij Mij gebracht heb. 5Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond 
in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde 
is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit 
zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 7Mozes kwam terug en riep de 
oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de HEERE hem geboden had. 
8Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, 
zullen wij doen!  

Antwoordpsalm 80: 1, 4 , 6 en 7   

Evangelielezing, Johannes 15: 1 – 8 (NBV ’21) 

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan Mij die geen 
vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij 
meer vruchten voortbrengt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd 
heb. 4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben 
de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten 
voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen. 6Wie niet in Mij blijft is als een wijnrank 
die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur 
gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat 
je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer 
jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn. 

Credo: 340B 

Preek 

Lied 656: Voorzang en telkens vanaf de 6e regel allen 
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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, telkens met acclamatie: 368 E 

 

Stil gebed -  Onze Vader 

Lied 653: 1, 5 en 7 (Gemeente gaat staan)                   

Zending en Zegen 

 

  
 
(Gemeente gaat zitten) 
Ave verum - W.A. Mozart (1756 - 1791)  
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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. 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt, Arnhem. 
Nu de meeste coronaregels losgelaten zijn, mogen er grotere groepen eters bij Kruispunt 
aanschuiven. Nog steeds zijn er veel mensen die daar een gezonde warme maaltijd komen 
halen. 
U weet het eigenlijk al wel:  al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van 
Kruispunt Arnhem. Dak- en thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij 
Kruispunt zijn ze welkom voor een warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het 
invullen van formulieren, bij bezoek aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de 
gevangenis terecht komen, dan worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast een 
beroepskracht werken er vele vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van kerken 
uit Arnhem en de omgeving. Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt weten we 
dat ieder dubbeltje heel goed besteed wordt.  
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen 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 

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  

 
Vespers Veertigdagentijd 
In  de komende weken worden er in het Beatrixpark gezamenlijke vespers 
gevierd – georganiseerd vanuit de Nieuwe Kerk, de Beatrixkerk en de Taborkerk.  
 
Resterende data:  30 maart en 6 april. 
Plaats: Beatrixkerk. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen beginnen om 
19.30 en duren een klein halfuur.  
 
De vespers zijn ook te volgens via www.kerkdienstgemist.nl  (zoek naar 
Beatrixkerk)  

Zondag 3 april 

‘Koffie +’ 
In de vergaderingen van 15 februari en 15 maart had de Wijkkerkenraad gasten – uit het 
CvK en uit de AK. Daarbij werd ook gesproken over ontwikkelingen binnen de PGE en de 
gevolgen daarvan voor de wijk Tabor. De één heeft het daarbij over uitdagingen, de ander 
heeft het eerder over narigheid. E.e.a. was voor de Wijkkerkenraad aanleiding zo snel 
mogelijk een ‘koffie +’ te organiseren. 
Die zal plaatsvinden na de dienst op 3 april 2022. Er is dan de gelegenheid laatste 
informatie over recente ontwikkelingen en vooruitzichten te ‘delen’. Uw aanwezigheid is 
belangrijk! 
 
In de dienst van volgende week gaat ds.Gerben H. Westra voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. N. Vlaming (Utrecht) Lector : Corry Broersma 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
  M.m.v. Layla van der Pol - Cello 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

