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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Variaties over "Kwam van Godswege een man in ons bestaan" Albert de Klerk (1917-1998) 

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 80: 1, 6 en 7    

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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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 51: 1 – 8 (NBV21)  

1Luister naar Mij, jullie die gerechtigheid najagen, jullie die de HEER zoeken. Kijk naar de 
rots waaruit je gehouwen bent, naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 2Kijk naar 
Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; toen Ik hem riep was hij alleen, 
maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 3De HEER troost Sion, Hij biedt troost aan 
haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van 
de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken. 

4-5Mijn volk, luister aandachtig naar Mij, mijn natie, leen Mij je oor. De wet vindt zijn 
oorsprong in Mij, en mijn recht zal een licht zijn voor alle volken. In een oogwenk breng Ik 
de zege nabij, de redding is al onderweg; Ik zal krachtig rechtspreken over de volken. De 
eilanden hebben hun hoop op Mij gevestigd, ze zien uit naar mijn krachtig optreden. 6Kijk 
omhoog naar de hemel, kijk naar de aarde beneden: al vervliegt de hemel als rook, al valt 
de aarde uiteen als een oud gewaad en sterven haar bewoners als muggen, de redding die 
Ik breng, zal voor altijd blijven, mijn gerechtigheid kent geen einde. 7Luister naar Mij, jullie 
die mijn gerechtigheid kennen, volk dat mijn wet in het hart draagt. Wees niet bang voor 
de hoon van mensen, stoor je niet aan hun spot. 8Want ze vergaan zoals een gewaad door 
motten, zoals wol door mottenlarven. Maar mijn gerechtigheid zal voor altijd blijven, de 
redding die Ik breng, duurt van geslacht op geslacht. 

Antwoordlied 444 

Evangelielezing, Marcus 1: 1 – 11 (NBG-vertaling 1951) 

1Begin van het Evangelie van Jezus Christus. 2Gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: 
Zie, Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; 3de stem van een, 
die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, 4geschiedde 
het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering tot vergeving van zonden 
predikte. 5En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Jeruzalem, en zij 
lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden. 6En 
Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij 
at sprinkhanen en wilde honing. 7En hij predikte en zeide: Na mij komt, die sterker is dan 
ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben, nederbukkende, los te maken. 8Ik heb u gedoopt 
met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. 9En het geschiedde in die dagen, dat 
Jezus Nazaret in Galilea verliet en Zich door Johannes in de Jordaan liet dopen. 10En 
terstond, toen Hij uit het water opsteeg, zag Hij de hemelen scheuren en de Geest als een 
duif op Zich nederdalen. 11En een stem [kwam] uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de 
geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen. 
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Lied 456b: 1, 2, 5 en 6 

Preek 

Lied 315 

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, stil gebed, Onze Vader 

Lied 442 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
"Helft mir Gott's Güte preisen", Johann Nikolaus Hanff (1665-1711)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Klaas Santing Lector : Nel Hup 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Erik Velthuijs 
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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 ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in Armenië’ 
In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor mensen met 
een meervoudige beperking op het platteland is nauwelijks aandacht. Zij communiceren 
op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig en hebben regelmatig andere 
gezondheidsproblemen. 
Nrane Children and Youth Development is een organisatie die opkomt voor deze mensen. 
Zij willen samen met de Nederlandse Stichting Asmik de kwaliteit van leven voor met name 
kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard nodig, want veel kinderen krijgen 
geen goede zorg. Revalidatiecentra op het platteland zijn vaak op te grote afstand, vervoer 
is lastig en de gezinnen waar ze uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen niet geschikt voor 
gemakkelijke verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de juiste zorg krijgen. 
Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, logopedist en 
ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een behandelplan en geven 
ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze ondersteuning bij het aanpassen van de 
woning of bij aanschaf van meubilair en hulpmiddelen. Het streven is om de ouders actief 
mee te laten werken en het eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een 
steungroep op te richten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor het Quotum, een bedrag, vastgesteld door de 
landelijke kerk, dat door de diaconie van de PGE afgedragen moet worden. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens én groet naar (deze 
informatie ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving).  

Mededelingen 

Koffie-plus:  11 december direct na de dienst 
De Wijkkerkenraad wil graag met een ieder die betrokken is op- en bij de wijkgemeente 
Tabor in gesprek gaan over de stand van zaken wat betreft de  toekomst. Het is kort dag. 
Want op 15 december wil de Algemene Kerkenraad een definitief besluit nemen over hoe 
de PGE er in de naaste toekomst gaat functioneren. Daarvoor is wel een sluitende 
begroting nodig. Het besluit heeft in 2023 gevolgen voor de gebouwen, de 
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predikantsplaatsen, de plaats van de erediensten, het pastoraat. We hebben uw vragen en 
opmerkingen echt nodig om tot een goede besluitvorming te komen in de wijkkerkenraad. 
Hierna hopen we vervolgens ons standpunt naar voren te brengen op de komende 
vergadering van de Algemene Kerkenraad. De Wijkkerkenraad wil graag met een ieder die 
betrokken is op- en bij de Wijkgemeente Tabor in gesprek over wat nu bekend is – over de 
stand van zaken, met andere woorden. Over de consequenties die een en ander mogelijk 
voor onze wijk zal hebben, voor het gebouw, voor de predikantsplaats, voor het 
voortbestaan van de Wijkgemeente.  
Weet u dus hartelijk uitgenodigd voor de ‘koffie +’ die na de dienst op 11 december zal 
gehouden worden 
 
In memoriam Petronella (Nel) Moesker- de Zoete( * 13 juni 1945) 
Op  10 november moest Nel  onverwacht in het ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede worden 
opgenomen. Het bleek ernstig te zijn. En ze overleed daar op maandagavond 14 november  
in het ziekenhuis. Met de volgende trefwoorden gaven haar kinderen weer wie ze was: 
sociaal, creatief, nieuwsgierig, voor iedereen stond ze klaar. Dat heeft de Taborgemeente 
ook mogen ervaren. Vele jaren ouderenbezoekwerk/ ouderling/ de preekvoorziening/ 
lectoraat/ zingen in de cantorij. Samen met  haar man Thom veel jaren delend lief en leed. 
‘Thom was het hoofd, zij de handen’.  Op 18 juni 2021 waren ze 50 jaar getrouwd. Vier jaar 
geleden begon ze kwetsbaar te worden. Tot het einde toe zorgde Thom zo goed mogelijk 
voor haar. Nadat hij overleden was op 6 december 2021  moest ze alleen verder. Het was 
niet gemakkelijk. Afgelopen juni moest  ze haar zo vertrouwde huis, Poortlaan 63, verlaten. 
Ze kwam terecht in de woon- en zorgvilla Boschoord te Lunteren. Maar de hoopvolle  toon 
bleef ook nu in haar leven. Dat bleek wel toen ze zaterdag 12 november met haar dochters 
haar lievelingslied ‘ De steppe zal bloeien’ zong. Nel zong het alsof ze de bevrijding voelt 
naderen; de eeuwige vreugde. In de dankdienst voor haar leven op 21 november in de 
Taborkerk zongen we dit lied ook. En we stonden stil bij Jesaja 35: 1-10, de  tekst waarover 
Huub Oosterhuis dit lied heeft geschreven. Het toch onverwachte verlies is voor haar 
kinderen en kleinkinderen nog niet te bevatten. Gelukkig kunnen ze kostbare 
herinneringen aan mama en oma koesteren.  
Moge de gedachtenis aan Nel Moesker een ieder  tot zegen zijn voor de tijd die komt.  
        Ds. Klaas Santing  

 
Magazine Compassie 
Zoals u zich kunt herinneren verscheen het afgelopen voorjaar  de gezamenlijke 40-
dagenkalender namens PGE. Deze hebben we op elk adres in de wijk Tabor verspreid. 
Hierna heeft de Algemene Kerkenraad de stuurgroep Communicatie de ruimte gegeven 
om het contact tussen de leden van de Protestantse Gemeente Ede te verstevigen. Ze 
hebben daarvoor een magazine uitgebracht genaamd Compassie. Het is de bedoeling om 
Compassie drie keer per jaar te laten verschijnen, naast de 40-dagenkalender.  Als 
wijkkerkenraad hebben we besloten een aantal exemplaren  af te nemen. Ze zijn voor u 
beschikbaar en ze liggen op de tafel bij de uitgang. Ze worden dus niet op elk adres 
gebracht.  We horen graag te zijner tijd uw mening over dit magazine. Want het is, zeg 
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maar, een proefexemplaar. Hierin leest u ook  over een inzichtelijk interview met het 
moderamen van de AK. Informatief  voor ons ook als voorbereiding voor het gemeente 
overleg op 11 december.  De stuurgroep Communicatie is nog  op zoek naar extra 
redactieleden, vooral om hierdoor een goede afspiegeling van de gehele  PGE te krijgen. 
Uw Wijkkerkenraad 
 

13 december Adventsviering senioren 

Na een periode van twee jaar waarin de advents/kerstvieringen door corona niet 
mogelijk waren, organiseren we dit jaar weer een adventsviering voor ouderen. Ook 
anderen zijn hierbij van harte welkom! 
De viering vindt plaats op dinsdag 13 december om 15.30 uur (half vier). De locatie is het 
bekende adres: “Ons Huis” bij de Taborkerk. Hoewel inmiddels met emeritaat, wil ds. 
Gerben Westra zijn steentje bijdragen en doet hij mee als vanouds.  
We beginnen gezellig met een kopje koffie/thee met wat lekkers. Dan is er de viering met 
schriftlezing,  zingen/muziek en een kleine overdenking. De bijeenkomst zal worden 
afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en eindigt om ca. 18.30 u. U kunt zo 
nodig gehaald en gebracht worden. Opgeven voor 8 december bij uw contactpersoon of 
bij mij, Ria Buitenhuis, tel: 0318-610679, email: riabuitenhuis@gmail.com.  
Van Harte Welkom! 
Ria. 

Dank 

allen die betrokken waren bij mijn  afscheid op zondag 27 november – en die de dienst én 
de receptie tot iets onvergetelijks én indrukwekkends gemaakt hebben! 

In het bijzonder moeten de Kerkenraadsleden Megchelien v.d. Broek en Ant van Donselaar 
genoemd worden, die veel tijd en energie in de voorbereiding en succesvolle uitvoering 
gestoken hebben: dank, heel veel dank. 

Die geldt ook de vele mensen van binnen en buiten de gemeente, die er om te beginnen 
voor zorgden dat we een heerlijk  volle kerkzaal hadden – wat een vreugde! Daarnaast 
brachten ze hartelijkheid en geschenken mee: 

dank! Het was een mooie middag, die mij stevig ontroerde.  

Gerben H. Westra  

Zondag 11 december 

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