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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Freu dich sehr, o meine Seele, Georg Böhm (1661-1733)   

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: 

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 119: 34 en 39  

Kyriegebed/inleiding en gloria 

Lied 413: 3. Dan 1 en 2  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 
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T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Toralezing, Exodus 6, 1 – 8 (volgens de Herziene Statenvertaling)   

1 Toen sprak God tot Mozes en zei tegen hem: Ik ben de HEERE. 
2 Ik ben aan Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met Mijn 
Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest. 
3 Ook heb Ik Mijn verbond met hen gesloten om hun het land Kanaän te geven, het land 
van hun vreemdelingschap, waarin zij als vreemdeling verbleven. 
4 Bovendien heb Ik Zelf het gekerm gehoord van de Israëlieten, die de Egyptenaren voor 
zich laten werken, en Ik heb aan Mijn verbond gedacht. 
5 Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik ben de HEERE. Ik zal u uitleiden van onder de 
dwangarbeid van de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun slavernij en u verlossen door een 
uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. 
6 Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. Dan zult u weten dat Ik de 
HEERE, uw God, ben, Die u uitleidt van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. 
7 Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan 
Abraham, Izak en Jakob geven zou. Ik zal het u in erfelijk bezit geven, Ik, de HEERE. 
8 Zo sprak Mozes tot de Israëlieten, maar zij luisterden niet naar Mozes door hun 
moedeloosheid  en de harde slavenarbeid. 
 
Psalm 81: 8 - 10 
 
Evangelielezing: Johannes 8, 21 – 36  (volgens NBV ’21)  

 

21 Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult in uw 
zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22 De Joden zeiden: ‘Hij zal 
toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen 
komen?’ 23 Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik ben van boven; u hoort bij deze 
wereld, ik hoor niet bij deze wereld. 24 Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonden zult 
sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ 25 

‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. 26 
Ik heb veel over u te zeggen, en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik 
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gehoord heb van hem die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27 De mensen 
begrepen niet dat hij over de Vader sprak. 28 ‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven 
hebt,’ ging Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, 
maar over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29 Hij die mij 
gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil.’ 
30 Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31 En tegen de Joden die in 
hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn 
leerlingen. 32  U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 33 Ze zeiden: 
‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u 
dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ 34 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker 
u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in 
huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. 36 Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u 
werkelijk vrij zijn. 
 

Lied 825: 7 en 8  

Preek 

Lied 200 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang   

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 416 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

a.  
 
 
Fantasia in d-moll, Johann Pachelbel (1653 - 1706) 
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Bij de dienst 

Welkom in de Taborkerk!  
‘Officeel’  is de ‘anderhalve-meter’ regel niet langer van toepassing, ook in kerken niet.  
Toch hecht de Wijkkerkenraad er wel belang aan, enige afstand in acht te nemen, bij 
voorkeur die anderhalve-meter; ‘better safe than sorry…’. Wij blijven dus voorzichtig.  
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst) en verlaat 
de kerkzaal na het laatste orgelspel  door de deur richting de zijzaal (daar staan ook de 
offerschalen….).  
 
Na de dienst is er koffie in Ons Huis (als het weer het mogelijk maakt óók in de tuin achter 
de kerk)  – en wellicht een goed gesprek én een prettige ontmoeting met deze of gene.  
Bent u voor het eerst: er is altijd een ouderling of andere ambtsdrager in de buurt die veel 
van uw eventuele vragen kan beantwoorden.  
 
Via  onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook 
de  kerkbrief te bekijken. 
 

*) 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 de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
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Mededelingen 

 

Zondag 24 oktober  
In de dienst van  komende zondag gaat drs. Joop Zuur (Den Haag)  voor.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan me een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw ……… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar  
Organist : Dirk Hoekstra Koster : Rob van der Steeg 

     
   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


