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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Psalm 50, D. Troost (geb. 1949) 

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 50: 1, 2 en 11 
 
Kyriegebed/inleiding,  

Kyrie en Glorialied 299j (1 en 3 voorzang, 2 en allen)  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Lied 277 
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Profetenlezing, Jesaja 65, 17 – 24 (uit de Herziene Statenvertaling)  

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het 
hart. 18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid 
in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. 
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. 
Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. 
20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft 
of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een 
honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. 
21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun 
vrucht eten. 22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen 
ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, 
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. 
23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, 
want zij zijn het nageslacht van de gez egenden door de HEERE, en hun nakomelingen met 
hen. 24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog 
spreken, Ík zal horen. 

Lied 176: 1, 5 en 6  

Evangelielezing, Mattheus 25, 1 – 13 (uit NBG ’51)  

1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar 
lampen namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren dwaas en 
vijf waren wijs. 3 Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; 4 doch de 
wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. 5 Terwijl de bruidegom uitbleef, 
werden zij allen slaperig en sliepen in. 6 En midden in de nacht klonk een geroep: De 
bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op en brachten 
haar lampen in orde. 8 En de dwaze zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze 
lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn 
voor ons en voor u; gaat liever naar de verkopers en koopt voor uzelf. 10 Doch terwijl ze 
heengingen om te kopen, kwam de bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de 
bruiloftszaal binnen, en de deur werd gesloten. 11 Later kwamen ook de andere maagden 
en zeiden: Heer, heer, doe ons open! 12 Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg 
u, ik ken u niet. 13 Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. 

Lied 751 (vers 1 voorzang, rest allen)  

Preek 

Lied 772 (couplet 1 voorzang, rest allen)  

Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst.  Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  
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Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente 
Tabor o.v.v. de bestemming 

Gedachtenis Petronella (Nel) Moesker – de Zoete 

Voorbeden, de intenties steeds beantwoord  met acclamatie 

 

Lied 175 (vers 3 voorzang, rest allen) )  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
‚Wachet auf, ruft uns die Stimme‘ , O. Dienel (1839 - 1905) 
 

Bjj 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. Vandaag kunnen we even stilstaan bij de mogelijkheden 
diensten samen de Lutheranen te vieren. Zie blz. 6.   
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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 deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet  van de gemeente 
naar mevrouw Gea Blanken, zij vierde op 18 november haar verjaardag.  

Mededelingen 

Op zondagmiddag 27 november,  
vindt de dienst plaats waarin  onze dominee,  Gerben Westra, voor het laatst voorgaat als 
‘dienstdoend’ predikant – daarna is hij  formeel ‘emeritus’.  De dienst begint  om 14.30 uur 
in de Taborkerk te Ede. De ochtenddienst komt dan te vervallen!  
De dienst is natuurlijk in de eerste plaats een eredienst, die het begin van de Advent 
markeert. Eerder een ‘welkomstdienst’ dus, dan een afscheidsdienst! Naast aandacht voor 
het Woord is er ruimte voor fraaie muziek:  Margret Spelt en Bert Wisgerhof verzorgen de 
muzikale omlijsting van deze bijzondere viering. We vieren de Maaltijd des Heren. Ds. 
Wilbert van Iperen en ds. Gerben Westra gaan voor.  
 
Ná de dienst is er een receptie ter gelegenheid van het officiële afscheid. 
Wie betrokken was / is bij de Tabor en haar predikant is hartelijk welkom.  
 

https://asociacionholanda.org.pe/
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Eventuele giften ter gelegenheid van  het afscheid zijn welkom op het nummer van de 
Wijkkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor NL22 RABO 0312464789 o.v.v 
afscheidscadeau.  
Op verzoek van dominee Westra is de bestemming van dit afscheidscadeau de welbekende 
Stichting Imani. We hopen dat u deze bestemming van harte ondersteunt.  
Voor vragen en opmerkingen kunt terecht bij:  
  
Megchelien van den Broek,  namens het organiserend comité 
 

Overlijden 
Op 14 november is mevrouw Petronella (Nel) Moesker – de Zoete overleden, in de leeftijd 
van 77 jaar.  
Morgen is er de afscheidsdienst, in dit gebouw. Aanvang 13.15 uur.  
 

Avondmuziek 26 november 
De avondmuziek is inmiddels een middagmuziek geworden: aanvang 16.30 uur.  
Komende zaterdag is opnieuw Carol Ruiz (piano) in ons midden.  
 

 
Koffie +, 11 december 
Na de dienst op 11 december is er gelegenheid met elkaar in gesprek te zijn over de laatste 
ontwikkelingen binnen de PGE en de mogelijke consequenties voor de Tabor (wijk en 
gebouw). In de concept begroting voor 2023 blijkt het College van Kerkrenmeesters er van 
uit te gaan dat de Taborkerk per 1.9.23 gesloten wordt, terwijl Ons Huis langdurig verhuurd 
wordt en dus openblijft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Megchelien v.d. Broek  
Organist : Mieke van Dommelen  Koster : Rob van der Steeg 

 
 


