
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
31 oktober 2021 
23e zondag na Pinksteren 
  

 

1 

 

De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Wachet auf, ruft Uns die Stimme - Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

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 130 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 302: 2,3 en 4 
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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, Jesaja 30: 19 - 21, 26 (Herziene Statenvertaling) 

19Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u 
zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 20De Heere 
zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen 
zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 21Met uw eigen oren zult u een 
woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of 
naar links zou gaan. 

26Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van 
de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat 
de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal 
genezen. 

Antwoordlied 176 : 1, 2 en 4 

Evangelielezing I,  Johannes 9: 1 - 24 (NBV21)  

1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen 
vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 
gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het 
werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets 
doen. 5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’ 6Na deze woorden 
spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de 
ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is 
in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd 
zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De 
man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: 
‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar 
Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12Ze 
vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 13Toen namen ze de man die blind 
geweest was mee naar de farizeeën. 14De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen 
geopend had, was namelijk een sabbat. 15Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij 
kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan, ik heb me 
gewassen en nu kan ik zien.’ 16Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van 
God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig 
mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid. 17Daarop vroegen ze 
aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ 
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‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord. 18Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind 
geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders 19en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die 
blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’ 20‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, 
‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. 21Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, 
en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud 
genoeg om voor zichzelf te spreken.’ 22Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de 
Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen die Jezus als de messias zou 
erkennen uit de synagoge zouden zetten. 23Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud 
genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. 24Toen riepen ze de man die blind 
geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, ‘die man is een zondaar, dat weten 
we toch.’ 

Lied 321: 1, 2, 3 en 4 

Evangelielezing II: Johannes 9:  25 – 41 (NBV21) 

25‘Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu 
kan ik zien.’ 26Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen 
geopend?’ 27‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer 
horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’ 28Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf 
een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes. 29Van Mozes weten we dat God met 
hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar Hij vandaan komt.’ 30De 
man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn 
ogen geopend heeft. 31We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar 
iemand die vroom is en zijn wil doet. 32Dat iemand de ogen opent van een man die blind 
geboren is – dat is nog nooit vertoond! 33Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch 
niet hebben kunnen doen?’ 34Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij 
ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg. 35Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: 
‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei 
hij. 37‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus. 38Toen zei de man: ‘Ik geloof, 
Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 39Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het 
oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 40Een 
paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet 
blind!’ 41‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u 
kunt zien, en dus blijft uw zonde. 

Lied 321: 5, 6 en 7 

Preek 

Lied 528 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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Lied 909 (gemeente gaat staan)    

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
Improvisatie op “Ein feste Burg ist unser Gott” - Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

 

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 Kruispunt, Arnhem. 
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. 
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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 felicitatie van de gemeente naar mw. 
J. B., zij vierde 26 oktober haar 79e verjaardag. 
 
 

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  
 

Seniorenkring 
Na een langdurige onderbreking gaat de seniorenkring weer van start - op woensdag 3 
november a.s. In de zijzaal van de Taborkerk, vanaf 10.30. 
Een open gesprekskring, waar in een plezierige open atmosfeer zaken van- en rond geloof, 
theologie en maatschappij besproken worden. Onderwerpen worden door de deelnemers 
ingebracht. Oude en nieuwe deelnemers hartelijk welkom! 
 

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 7 november 

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

Voorganger : Ds. Elly Bakker (Utrecht) Lector : Corry Broersma 
Organist 
Beeld en 
geluid: 
Kevin 
Heimgart
ner / Erik 

: Dick Smith Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Kevin 
Heimgartner / Erik Velthuijs    Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 


