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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Preludium D dur  – H.F. Micheelsen (1902 – 1973)) 

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. een Vader vol ontfermen 
      een Mensenzoon, ons heel nabij 
      een Geest die ons troost en vernieuwt 
v. O Heer! Hoor ons gebed 
a. en laat ons geroep tot u komen: 

v. Uw Geest is er voor ons allen 

      schept ruimte in ons gemoed 

      is draagkracht voor onze gebeden 

      stuwkracht voor onze adem 

      om U lof toe te zingen in een wereld vol van belofte 

      Vader, Zoon en Heilige Geest. 

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 119a: 1, 2 en 4 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 868: 1, 2, en 5 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Maleachi 2, 10 -16 (HSV) 

10Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen 
wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het verbond met onze vaderen te 
ontheiligen? 11Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in 
Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de HEERE, dat Hij liefheeft: hij is met de 
dochter van een vreemde god getrouwd. 12Moge de HEERE eenieder die dat doet, 
uitroeien uit de tenten van Jakob, wie waakt en wie antwoordt, zelfs wie een graanoffer 
brengt aan de HEERE van de legermachten. 13In de tweede plaats doet u dit: het altaar van 
de HEERE bedekken met tranen, met geween en gekerm, omdat Hij Zich niet langer tot het 
graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. 14Dan zegt u: Waarom? 
Omdat de HEERE Getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie ú trouweloos 
handelt, terwijl zíj toch uw metgezellin en de vrouw van uw verbond is. 15Heeft Hij er niet 
maar één gemaakt, hoewel Hij nog geest overhad? En waarom die ene? Hij zocht een 
goddelijk nageslacht. Daarom, wees op uw hoede met uw geest, en handel niet trouweloos 
tegen de vrouw van uw jeugd. 16Want de HEERE, de God van Israël, zegt dat Hij het 
wegsturen van de eigen vrouw haat, hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt 
de HEERE van de legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet 
trouweloos. 

Antwoordpsalm  128: 1 en 3 
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Evangelielezing,  Marcus 10,1 -16 (NBG ‘51) 

En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en het Overjordaanse, en 
weder kwamen de scharen bij Hem samen en weder leerde Hij hen, zoals Hij gewoon was. 
2En er kwamen Farizeeën tot Hem en vroegen Hem, om Hem te verzoeken: Is het een man 
geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? 3Hij antwoordde en zeide tot hen: Wat heeft Mozes 
u geboden? 4Zij zeiden: Mozes heeft toegestaan een scheidbrief te schrijven en haar 
(daarmede) weg te zenden. 5Jezus zeide tot hen: Met het oog op de hardheid uwer harten 
heeft hij u dat gebod geschreven. 6Maar van het begin der schepping heeft Hij hen als man 
en vrouw gemaakt; 7daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, 8en die twee 
zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. 9Hetgeen dan God 
samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 10En thuis vroegen de discipelen Hem weder 
naar die zaak. 11En Hij zeide tot hen: Wie zijn vrouw wegzendt en een andere trouwt, pleegt 
echtbreuk ten opzichte van haar; 12en indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, 
pleegt zij echtbreuk. 13En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; 
doch de discipelen bestraften hen. 14Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide 
tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het 
Koninkrijk Gods. 15Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, 
zal het voorzeker niet binnengaan. 16En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, 
zegende Hij ze. 

Lied 984: 1, 4, 5 en 6 

Preek 

Lied 87 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied  969  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
Al post communio - D. Zipoli (1688 – 1726) 
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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 hier 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 Israël: Joodse en Palestijnse kinderen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van 
oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen 
ze elkaar bijna niet tegen. Ze zien elkaar eerder als ‘bezetter’ of ‘terrorist’ dan als 
medemens. 
Het ontmoetingsprogramma van het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen 
een einde maken. Ze brengen de kinderen met elkaar in contact. Kinderen van Joodse en 
Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies 
en school. Zo leren ze elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen 
zelf, maar ook voor de hele samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas, voor het werk in onze wijkgemeente. 

Bloemengroet 

De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie naar de heer Moesker 
die op 29 september jarig was.  

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  
 

http://www.taborkerk.nl/
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Leerhuis 6 en 13 oktober 
Jezus: een Joods-Christelijk gesprek 
Het begrippenpaar ‘joods-christelijk’ wordt vaak misbruikt, maar hier dekt het de lading: 
rabbijn Walter Homoelka (Potsdam) en prof. Magnus Striet (R.K hoogleraar, Freiburg i.Br.) 
voeren een erudiet en betrokken gesprek over Jezus: ‘Christologie auf dem Prüfstand, Jesus 
der Jude – Christus der Erlöser’, Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2019).  
Is hij Jezus de Jood, of veeleer Christus de Verlosser? Is er een christologie denkbaar die de 
Joden in hun waarde laat ‘als Gods eerste liefde?’ 
Joodse én Christelijke vragen en (voorlopige?) antwoorden.  
Aanvang 20.00 uur in een zijzaal bij de Taborkerk 

Zondag  

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

Voorganger : ds. Jaap Doolaard (Odijk) Lector : Ina Verstraate 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

 
 

 


