
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
8 januari 2023 
1e zondag na Epifanie. Doop van de Heer. 
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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalbewerking "Toen Jezus bij het water kwam", lied 522 - Johann Th. Lemckert (*1940)  

Toen Jezus bij het water kwam, 
waar Hem Johannes wachtte, 
werd Hij gedoopt, het zuiver lam, 
de volheid der geslachten. 
Hij daalde neer in de Jordaan, 
badwater onzer zonden. 
Zijn leven neemt ons sterven aan, 
zijn bloed heelt onze wonden. 
Zijn sterven is ons leven 

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 72: 1 en 2 (Geef Heer de koning uwe rechten) 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 158a: 1 en 3 (Lofzang Zacharias; God zij geloofd) 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing Jesaja 61: 1-3 (HSV) 

1De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde 
boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de 
gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie 
gebonden zaten, opening van de gevangenis; 2om uit te roepen het jaar van het 
welbehagen van de HEERE en de dag van de wraak van onze God; om alle treurenden te 
troosten; 3om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal 
worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats 
van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een 
planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 

Antwoordlied 438: 1, 3 en 4 (God lof! Nu is gekomen) 

Evangelielezing: Mattheüs 3: 13-17  (Herz. Statenvertaling) 

13Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te 
worden. 14Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U 
gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het 
nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij 
het Hem toe. 16En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de 
hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen 
en op Zich komen. 17En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie 
Ik Mijn welbehagen heb! 
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Lied 494: 1, 2 en 3 (Vanwaar zijt gij) 

Preek 

Lied 530 (De Geest des Heren is op Hem) 

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  686 (De Geest des Heren heeft) (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
Pasticcio - Jean Langlais (1907-1991) 
 

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 Meet-inn, u wel bekend. 
 
De tweede collecte is bestemd voor het quotum, dat de diaconie van de PGE moet 
afdragen aan de landelijke kerk. 

Bloemengroet 

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

Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Egbert van Dalen. Ik ben getrouwd met Frida en woon in Ede. Wij hebben 
drie zoons, die inmiddels zelfstandig zijn. Sinds 1 oktober 2021 ben ik werkzaam als 
ambulant predikant vanuit de Mobiliteitspool van de PKN voor wijkgemeente Noord. Vanaf 
1 januari 2023 ben ik aangesteld voor met name het pastoraat en rouw- en trouwdiensten 
in de vacante gemeenten Beatrix, Noord en Tabor.  

Ik ben geboren in Haarlem, waar mijn vader een loodgieterszaak aan huis had. Van huis uit 
ben ik christelijk-gereformeerd. Op mijn zevende verhuisden we naar Zwolle en op mijn 
twaalfde naar Zuid-Afrika. Dat was een totaal andere wereld waar ik in terecht kwam. 
Aanvankelijk wilde ik bosbouw studeren, maar toen het geloof mij erg aansprak werd het 
theologie. Op mijn 18de keerde wij terug naar Nederland.  

Ik ben als predikant opgeleid in Kampen. Nadat ik in de Keizersgrachtkerk in Amsterdam 
had gewerkt als pastoraal assistent onder jongeren, begon ik in 1990 als kandidaat in het 
Klooster van Ter Apel en werd ik daar een jaar later in het ambt bevestigd. Van 1997 tot 
2000 werkte ik als predikant voor de Emmakerk op Curaçao. De gemeente bestond voor 
het grootste deel uit Surinamers (die daar ooit voor Shell waren komen werken) en 
Nederlandse expats. Terug in Ede heb ik als geestelijk verzorger gewerkt in de Pieter Pauw 
in Wageningen, dus in de ouderenzorg. Ik heb in 2005 een master Pastorale Studies aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen gedaan. In 2019 promoveerde ik in de 
Religiewetenschappen op een empirisch onderzoek naar de interpretatiecrisis van 
patiënten met ongeneeslijke kanker. Al daarvoor, toen het einde in zicht kwam, heb ik mij 
aangemeld bij de Mobiliteitspool, omdat ik graag weer als predikant werkzaam wilde zijn. 
Na de coronatijd kon ik beginnen in de Noorderkerk. Daar heb ik het heel erg naar mijn zin 
gehad.  Sinds 1 mei 2022 werk ik tevens in Bussum als ambulant predikant.  

We gaan een belangrijke tijd tegemoet waarin de PGE één (diverse) gemeente wordt en 
daarmee de basis legt voor de toekomst. Het is belangrijk dat we elkaar open en welkom 
tegemoet treden en het avontuur met elkaar aan durven gaan. Ik ben blij met het 
vertrouwen dat de algemene kerkenraad in mij gesteld heeft. Ik zie ernaar uit om u te 
ontmoeten en op 8 januari in het nieuwe jaar bij u voor te gaan! 
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Actie Kerkbalans 2023 

Op 14 januari start de Actie Kerkbalans 
2023. 

Vanaf maandag 16 januari kunt u een vrijwilliger 
van uw kerk aan de deur verwachten met de 
bekende Kerkbalansenvelop. Een aantal dagen 
later wordt de retourenvelop met 
toezeggingsformulier dan weer opgehaald. 

Gemeenteleden die zich geregistreerd hebben 
voor Kerkbalans via internet krijgen geen Kerkbalansenvelop, maar ontvangen omstreeks 
maandag 16 januari een e-mail met alle informatie om digitaal een toezegging te kunnen 
doen voor de Actie Kerkbalans 2023. Als u omstreeks 16 januari toch geen e-mail hebt 
ontvangen van het Kerkelijk Bureau, kijk dan even in uw spambox. Ook zonder e-
mailbericht kunt u uw toezegging doen via https://site.skgcollect.nl/136 of via de Appostel 
app. 

Kerkbalans is dé inkomstenbron van onze Protestantse Gemeente Ede. Op 
https://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans wordt in het kort uitgelegd wát we 
nodig hebben, waarom, en wat we met uw bijdrage in 2023 gaan doen. Deze informatie 
vindt u straks ook in de Kerkbalansenvelop en op de SKG Collect website. 

College van Kerkrentmeesters, Protestantse Gemeente Ede 

Zondag 15 januari 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor.  
Viering van de Maaltijd van de Heer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. E.J. van Dalen Lector : Ina Verstraate 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid:   Erik Velthuijs 

https://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans

