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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

"Auf meinen lieben Gott", BuxWV 179, Dietrich Buxtehude - (1637-1707 

(Allemande - Double - Courante - Sarabande - Gigue) 
Auf meinen lieben Gott 
Trau' ich in Angst und Not, 
Der kann mich allzeit retten 
Aus Trübsal, Angst und Nöten, 
Mein Unglück kann er wenden, 
Steht all's in seinen Händen. 
 

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 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 117A 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Ketubim (Geschriften) lezing, 2 Kronieken 1: 1-13 (NBV21) 

1Salomo, de zoon van David, verstevigde zijn positie als koning. De HEER, zijn God, stond 
hem terzijde en maakte hem buitengewoon machtig. 2Salomo ontbood de 
vertegenwoordigers van heel Israël: de bevelhebbers over duizend man en die over 
honderd, de rechters en alle leiders, alle familiehoofden, 3kortom de hele gemeenschap 
van Israël. Samen met hen ging hij naar de offerhoogte van Gibeon. Daar stond de 
ontmoetingstent van God, die Mozes, de dienaar van de HEER, in de woestijn had 
gemaakt. 4De ark van God daarentegen was door David opgehaald uit Kirjat-Jearim en 
overgebracht naar Jeruzalem, naar de tent die hij ervoor had opgericht. 5In Gibeon, voor 
de tent van de HEER, stond ook het bronzen altaar dat Besaleël, de zoon van Uri, de zoon 
van Chur, gemaakt had. Dat altaar was het doel van hun komst. 6Op dat bronzen altaar, 
voor de ontmoetingstent, in de nabijheid van de HEER, offerde Salomo; hij bracht er een 
brandoffer van wel duizend dieren.  

7Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Vraag wat je wilt, Ik zal het je 
geven.’ 8Salomo antwoordde: ‘U bent mijn vader David altijd goedgezind geweest en hebt 
mij als zijn opvolger aangesteld. 9Laat nu, HEER God, uw belofte aan mijn vader David 
bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning over een volk dat zo veel mensen 
telt als er stof op de aarde is, 10schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan 
leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van U kunnen besturen?’ 11Hierop zei God 
tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, 
niet om roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een lang leven, maar om wijsheid 
en inzicht om het volk te kunnen besturen waarover Ik je als koning heb aangesteld, 12zal 
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Ik je wijsheid en inzicht schenken. En Ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo veel 
als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad of na jou ooit nog zal verkrijgen.’ 13Hierna 
keerde Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte van Gibeon terug naar 
Jeruzalem, van waaruit hij regeerde over Israël. 

Antwoordlied 319: 1, 2, 4, 6 en 7 (allen), 3 (vrouwen), 5 (mannen) 

Evangelielezing, Lucas 11: 1-13 (NBV21) 

 1Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn 
leerlingen tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen 
geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen.3Geef ons dagelijks 
het brood dat wij nodig hebben. 

4Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving.”’ 

5Daarna zei Hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de 
nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6want een 
vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.” 7En 
veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! De deur is al gesloten en 
mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8Ik 
zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 
opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, en hem alles geven wat hij nodig 
heeft. 9Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop 
en er zal voor je worden opengedaan. 10Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, 
en voor wie klopt zal worden opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het 
om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een 
ei vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie Hem 
daarom vragen!’ 

Lied 995 

Preek 

Lied 422 

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 823: 1, 2 en 5 (gemeente gaat staan) 
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Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
Fuga in g, BWV 578, Johann Sebastian Bach - (1685-1750). 
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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 Meet-inn in Ede, u wel bekend. 
 
De tweede collecte is bestemd voor  ‘Dove mensen in Peru pakken draad weer op na 
coronacrisis’. 
 
Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met een 
beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolk-
vertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren om 
door te leren. 
Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam 
een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot.  
Voor Asociación Holanda was dit een zware slag. Deze organisatie wordt beheerd door een 
ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maakt in de stad Cajamarca. Trouw aan de 
filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst naar 
onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes 
vestigingen met zes dove werknemers. 
Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren 
meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan 
worden in bijzonder onderwijs. 
De Wilde Ganzen helpen  mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de 
rails te krijgen. Deze collecte is een van de vijf projecten die we in Tabor dit jaar steunen. 
Van harte bij u aanbevolen! 

Bloemengroet 

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

Mededelingen 

https://asociacionholanda.org.pe/
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Zondag 16 oktober 

In de dienst van volgende week gaat drs. Joop Zuur (Rijswijk) voor. 
 
30 oktober, gedachtenis 
Op zondag 30 gedenken we de in het achterliggende jaar uit onze gemeente overledenen. 
Zij die het aangaat ontvangen bericht. Wilt u ook graag een naam genoemd hebben, meldt 
u dan bij de predikant.  
 
Leerhuis: Kerk en politiek 
Alles is politiek maar politiek is niet alles. Zo vatte prof. Harry Kuitert ooit zijn bezwaren 
tegen de verpolitisering van kerk en theologie samen. 
Hoe verhouden zich eigenlijk  geloof en politiek – kerk en staat? De vraag is opeens weer 
brandend actueel door de enthousiaste steun die de Russisch Orthodoxe kerk 
geeft aan de (oorlogs)politiek van de Russische federatie.  
Maar de kwestie speelt al veel langer – zie de priesters, koningen en profeten in het Oude 
Israël, de relatie tot de keizer in de Vroege Kerk.  
In onze dagen: Hitler en Rome. Ze sloten al in juli 1933 een verstrekkend ‘Konkordat’.  
In Nederland was er rol van de kerken tegenover de bezetter en zijn Jodenvervolging (zie 
bijvoorbeeld de kanselboodschap van juli 1942).  
Later de kwestie rond het NATO ‘dubbelbesluit’ over middellange afstandsraketten.  
En nu dus een (Russische) kerk die een aanvalsoorlog bejubelt en van een theologische 
rechtvaardiging voorziet.   
Hoe zit dat?  
 
12 oktober, 20.00 uur in de zijzaal van de Taborkerk 
ds. Gerben H. Westra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Beeld en geluid:   Erik Velthuijs 


