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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalbewerking "Christ unser Herr zum Jordan kam" (zie lied 522), BuxWV 180 –          
Dietrich Buxtehude (1637-1707) 

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 66: 1 en 7 - voorafgegaan en besloten door de antifoon 514B: 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 304: 1, 2 (orgelvers) en 3 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Jesaja 40: 1 -8 (NBG 1951) 

1Troost, troost mijn volk, zegt uw God. 2Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, 
dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand 
des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. 3Hoor, iemand roept: Bereidt in de 
woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4Elk dal worde 
verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de 
rotsbodem tot een vallei. 5En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het 
levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. 6Hoor, iemand 
zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? – Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid 
als een bloem des velds. 7Het gras verdort, de bloem valt af, als de adem 
des Heren daarover waait. Voorwaar, het volk is gras. 8Het gras verdort, de bloem valt af, 
maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. 

Antwoordlied 319: 1, 4 (orgelvers) en 5 

Evangelielezing,  Lucas 3: 21 – 38 (NBG 1951) 

21En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd 
en in gebed was, de hemel zich opende, 22en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als 
een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, 
de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen. 

23En Hij, Jezus, was, toen Hij optrad, ongeveer dertig jaar, een zoon, naar men meende, 
van Jozef, de zoon van Eli, 24de zoon van Mattat, de zoon van Levi, de zoon van Melchi, de 
zoon van Jannai, de zoon van Jozef, 25de zoon van Mattatias, de zoon van Amos, de zoon 
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van Naüm, de zoon van Hesli, de zoon van Naggai, 26de zoon van Maät, de zoon van 
Mattatias, de zoon van Semeïn, de zoon van Josek, de zoon van Joda, 27de zoon van Joanan, 
de zoon van Resa, de zoon van Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, de zoon van Neri, 28de 
zoon van Melchi, de zoon van Addi, de zoon van Kosam, de zoon van Elmadan, de zoon van 
Er, 29de zoon van Jozua, de zoon van Eliëzer, de zoon van Jorim, de zoon van Mattat, de 
zoon van Levi, 30de zoon van Simeon, de zoon van Juda, de zoon van Jozef, de zoon van 
Jonan, de zoon van Eljakim, 31de zoon van Melea, de zoon van Menna, de zoon van 
Mattatta, de zoon van Natan, de zoon van David, 32de zoon van Isaï, de zoon van Obed, de 
zoon van Boaz, de zoon van Salma, de zoon van Nachson, 33de zoon van Amminadab, de 
zoon van Admin, de zoon van Arni, de zoon van Chesron, de zoon van Peres, de zoon van 
Juda, 34de zoon van Jakob, de zoon van Isaak, de zoon van Abraham, de zoon van Terach, 
de zoon van Nachor, 35de zoon van Serug, de zoon van Reü, de zoon van Peleg, de zoon 
van Eber, de zoon van Selach, 36de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van 
Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37de zoon van Metuselach, de zoon van 
Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38de zoon van Enos, 
de zoon van Set, de zoon van Adam, de zoon van God. 

Lezing uit de Brieven: Titus 3: 3-7 (NBV 2021) 

3 Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei 
begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we 
verafschuwden en haatten elkaar. 4Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, 
onze redder, openbaar geworden 5en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze 
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de 
wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, 6die Hij door Jezus 
Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. 7Zo zijn wij door zijn genade 
rechtvaardig verklaard en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop onze hoop gericht 
is. 

Lied 163 (LB 1973): 1, 2, 3 (orgelvers), 4 en 5 
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Preek 

Lied 524: 1, 2 (orgelvers) en 4 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Uw giften zijn welkom op Bankrekeningnummer 

NL22 RABO 0312 4647 89 – wijkkas Tabor 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Lied 526: 2 en 4 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
 
Voluntary in G, opus 7 nr. 9 - John Stanley (1713-1786) 
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Bij de dienst 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor de karité-boerinnen in Ghana 
Dit jaar staat dit project van Kerk in Actie zeven keer op het collecterooster van Tabor. Een 
project waar de vrouwen geleerd wordt in hun onderhoud te voorzien.  
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, 
terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana 
helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede 
samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.  
De landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en 
kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de 
noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en 
vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar 
de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van 
deze vrouwen is totaal veranderd.  
Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. Daardoor 
durven banken hen vaker geld uit te lenen. De Presbyteriaanse Kerk steunt 50 
vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de noten en een aantal verwerkt de 
noten tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van buiten verder kunnen, kan de kerk 
weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente. 
 
*) Wilt u liever overmaken? Dat kan op rekening NL22 RABO 0312 4647 89 van de 
Wijkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van medeleven naar P.V. 

Mededelingen 

Vanwege de hernieuwde lockdown is deze dienst een dienst zonder presentie van de 
gemeente.   
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  

 

 

Actie Kerkbalans 2022 



6 

 

Op 15 januari start de Actie Kerkbalans. Vanaf maandag 17 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 17 januari een e-mail met alle 
informatie om digitaal een toezegging te kunnen doen voor de Actie Kerkbalans 2022. 
Als u omstreeks 17 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. 
 
Uw financiële bijdrage is voor de Protestantse Gemeente Ede en is o.a. bestemd voor het 
pastoraat, het onderhoud van de kerkgebouwen, het salaris van de predikanten, kosters 
en organisten. 
 
In de afgelopen drie jaren hebben wij steeds een beroep gedaan op alle gemeenteleden 
om – indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage met minimaal 2% te 
verhogen. 
Dat willen we ook dit jaar weer van u vragen. Maar vanwege de veel hogere inflatie en 
grotere prijsstijgingen, waar wij als gemeente ook mee te maken hebben, geven wij u graag 
een grotere verhoging van uw financiële bijdrage dan 2% in overweging.  
Ga voor een toelichting op de financiële situatie van onze gemeente naar 
www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Week van gebed 2022 in Ede  

https://site.skgcollect.nl/136
http://www.protestantsegemeente-ede.nl/kerkbalans
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Tijdens de Week van gebed voor eenheid in 2022 staan christenen vanuit de hele wereld 
stil bij de ster van Betlehem.  
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.       
Het thema voor de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse 
gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari 2022                             .                      
De startviering is op  zondagmiddag16 januari 2022,  om 15.30 uur in de “De Ark”.  
De voorgangers zijn ds. Davy Hoolwerf en de voorganger van de SriLankaanse 
gemeenschap in Ede pastor Wijay Ramadas.                                                     
De viering zal in ieder geval online te volgen zijn via de volgende link:               
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1908-De-Ark-Ede   

Zondag 16 januari  

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

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