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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Herr Christ, der einig Gottes Sohn, H. Scheidemann (1596 - 1663), liedboek 517 

De kaarsen worden aangestoken 

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 – 

Drempelgebed 
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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,  3 en 7  

Kyriegebed/inleiding en gloria 

 

 
Glorialied 66a 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing, Exodus 33, 12 – 23  (volgens de Herziene Statenvertaling)   

12 Toen zei Mozes tegen de HEERE: Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verder trekken. U 
echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U zelf gezegd hebt: Ik 
ken u bij uw naam, en ook: U hebt genade gevonden in mijn ogen. 
13 Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. 
Dan zal ik U kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw 
volk is. 
14 En Hij zei: Moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? 
15 Toen zei hij tegen Hem: Als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet 
verder trekken. 
16 Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik 
en uw volk? Is het niet daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw 
volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. 
17 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt 
genade gevonden in mijn ogen en Ik ken u bij uw naam. 
18 Toen zei Mozes: Toon mij toch uw heerlijkheid! 
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19 Maar Hij zei: Ík zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen, en in uw aanwezigheid 
zal Ik de Naam van de HEERE uitroepen, maar Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal 
zijn, en Ik zal mij ontfermen over wie Ik mij ontfermen zal. 
20 Hij zei verder: U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien 
en in leven blijven. 
21 Ook zei de HEERE: Zie, hier is een plaats bij mij, waar u op de rots moet gaan staan. 
22 En het zal gebeuren, als mijn heerlijkheid voorbijtrekt, dat Ik u in een kloof van de rots 
neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat Ik voorbijgegaan ben. 
23En zodra Ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal 
niet gezien worden. 
 
Lied 218 (uit ‘Zangen van zoeken en zien)  

 

Evangelielezing Johannes 2, 1 -12 (NBG ’51)  

 

1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was 
daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er gebrek 
aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 En Jezus 
zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn 
moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes 
stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een 
inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de vaten met water. En zij 
vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het aan de leider van 
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het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde, dat 
wijn geworden was - en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die 
het water geschept hadden, wisten het - riep de leider van het feest de bruidegom, en hij 
zeide tot hem: 10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de 
mindere gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 11 Dit heeft Jezus 
gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid 
geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.  12 Daarna daalde Hij af naar 
Kafarnaum, Hij, zijn moeder en zijn broeders en zijn discipelen, en zij bleven daar niet 
vele dagen. 
 
Lied 525 (coupletten 2 en 4 orgelvers)  

Preek 

Lied 103 III – ‘Hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden...’ (uit ‘Gezangen voor Liturgie’) 
Zie blz. 7 en 8 

 
Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor. 
 

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 275 : 1,  3 en 5  

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

 

 

 
Uit uw hemel zonder grenzen, A. Keijzer (geb. 1932), liedboek 527 
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Bij de dienst 

*) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal Platform Ede 
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese 
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij 
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een 
sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat 
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in 
Armenië’ 
Een twee de project dat wij in Tabor dit jaar willen steunen is een project van de Wilde 
Ganzen voor kinderen 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. 
Wil u gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor. 

Mededelingen 

Zondag 23 januari 
In de dienst van  komende zondag gaat ds. Yolanda Voorhaar (Ede)   voor.  
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De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar mevrouw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar  
Organist : Mieke van Dommelen  Koster : Rob van der Steeg 
     
 
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
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