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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Instrumentaal Comfort Ye uit Messiah - Handel (1685 - 1759) 

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 voorzang, 2 allen - voorafgegaan en besloten door de antifoon 432B: 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Adventlied 461: 1 en 3 voorzang,  2 en 4 allen 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Jesaja 11: 1 – 5 (volgens NBG ’51) 

1En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal 
vrucht dragen. 2En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en 
verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; 3ja, zijn 
lust zal zijn in de vreze des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch 
rechtspreken naar hetgeen zijn oren horen; 4want hij zal de geringen in gerechtigheid 
richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde 
slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddeloze 
doden. 5Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel zijner heupen. 

Antwoordpsalm 72: 1 voorzang en 4 allen 

Lezing uit de brieven, Romeinen 15: 4 – 13 (volgens NBV ’21) 

4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te 
volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen. 5Moge God, die 
ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van 
ons vraagt. 6Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van 
onze Heer Jezus Christus. 7Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft 
aanvaard. 8Ik zeg u dat Christus een dienaar van de Joden is geworden om te tonen dat 
God trouw is en om de beloften aan hun voorouders waar te maken, 9 en dat Christus, om 
te tonen dat God barmhartig is, ook gekomen is om de andere volken in staat te stellen 
God te loven, zoals geschreven staat: ‘Daarom zal ik U prijzen te midden van de volken, 
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een loflied zingen ter ere van uw naam.’ 10 En verder staat er: ‘Verheug u, volken, samen 
met zijn volk.’ 11 En er staat ook: ‘Loof de Heer, volken op aarde, prijs Hem, naties overal.’ 

12 En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen: Hij die komt om over alle volken te 
heersen; op Hem zullen zij hun hoop vestigen.’ 13Moge God, die ons hoop geeft, u in het 
geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen 
door de kracht van de heilige Geest. 

Lied 455: 1 voorzang en 2 allen 

Evangelielezing,  Mattheüs 11: 2 – 10 (volgens NBV ’21) 

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias hoorde, stuurde hij 
enkele van zijn leerlingen naar Hem toe 3met de vraag: ‘Bent U degene die komen zou of 
moeten we een ander verwachten?’ 4Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie 
horen en zien: 5 blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een 
huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen 
wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 6Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot 
neemt.’ 7Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: 
‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de 
wind? 8Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk 
gekleed is verkeert in koninklijke kringen. 9Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een 
profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. 10 Hij is degene over wie 
geschreven staat: “Let op, Ik zend mijn bode voor Je uit, hij zal een weg voor Je banen.”  

Lied 446: 1, 2 en 4 voorzang/solo, 3 en 5 allen 

Uitleg en verkondiging 

Lied 442: 1 voorzang en 2 allen 

Gaven en gebeden 

Collecte: *) zie Bij de dienst 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 919: 1 voorzang en 4 allen  
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Heenzending en zegen (gemeente gaat staan) 

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

a.  
 
 
Wie soll ich dich empfangen - W. Break (1875 - 1929) 
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Bij de dienst 

Een enkele ‘dienstmededeling’:  
 
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’, zijn we extra voorzichtig. Dat 
betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, het aandeel van de 
voorzanggroep is navenant groter. 
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de 
1,5 meter-regel in acht! 
 
Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen.  
 
Houd u aan de door pijlen aangegeven looprichting.  
 
Voorlopig vervalt het koffiedrinken na de dienst.  
 
Houdt de middels pijlen aangegeven looprichting aan. Verlaat de kerkzaal, na het laatste 
orgelspel, door de deur rechts voorin – en denk daarbij aan de collecteschalen. 

⃰ ) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Imani, Kenia 
In Nairobi, Kenia, is het kindertehuis  Imani  nog steeds meer dan broodnodig. Nog steeds 
worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de ouders niet voor hun 
kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en kinderen die ziek zijn of een 
handicap hebben. De Stichting Imani vangt al deze kinderen op. Het feit dat de politie van 
Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel aan de overheid het volste vertrouwen 
heeft in de zorg die de kinderen in Imani krijgen. De kinderen krijgen allemaal een 
uitstekende verzorging. Ze gaan, zodra ze oud genoeg zijn, allemaal naar school; als ze de 
capaciteiten hebben mogen ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg, 
huisvesting en noem maar op, alles kost geld. Imani is afhankelijk van donaties. Al jaren 
dragen wij in Tabor ons steentje bij. Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij 
dat ons geld heel goed besteed wordt. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
Wilt u liever gireren, dat kan op de rekening van de wijkkas:  NL22 RABO 0312 4747 89 
 
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. 

https://www.stichtingproplan.nl/
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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. 
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 gelukwens van de gemeente naar 
mevrouw Buitenhuis, zij vierde gisteren haar 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  
 

Adventsvespers  
Op de woensdagavonden 8, 15 en 22 december worden in de Tabor adventsvespers 
gevierd, georganiseerd door de samenwerkende kerken in en rond het Beatrixpark: 
Beatrixkerk, Nieuwe Kerk en Taborkerk. Ze worden beurtelings verzorgd door de 
onderscheiden wijken. Tijd: 19.30 – 19.50 uur. 

Zondag 12 december, Derde Advent 

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

 
Voorganger 

: Ds. Klaas Santing Lector : Ant van Donselaar 
Organist :     
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Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 
   mmv:  Euphonium -  Kor Mollema   
               Megchelien van den Broek sopraan, Ant van Donselaar alt 
   Beeld en geluid Kevin Heimgartner/ Erik Velthuijs 

 


