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 De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Uit Elf Choralvorspiele opus 122: Herzliebster Jesu – Johannes Brahms (1833 – 1897) 

 

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 43: 1, 2 en 5 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Lied 852: 1 voorzang, 2-4 allen 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, Ezechiël 37: 1 – 14 ( uit de herziene Statenvertaling) 

1 De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en 
zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen. 
2 Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond 
van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. 
3 Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere 
HEERE, Ú weet het! 
4 Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre 
beenderen, hoor het woord van de HEERE. 
5 Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult 
tot leven komen. 
6 Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en 
geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 
7 Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik 
profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het 
bijbehorende been. 
8 En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid 
overheen, maar er was geen geest in hen. 
9 Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: 
Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, 
zodat zij tot leven komen. 
10 Ik profeteerde zoals Hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en zij kwamen 
tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. 
11 Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, 
ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden! 
12 Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven 
openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land 
van Israël. 
13 Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven 
doe oprijzen, Mijn volk. 
14 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan 
zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE. 
 

Antwoordlied 609: 1 en 4 voorzang, 2, 3 en 5 allen  
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Evangelielezing, Johannes 11 : 1-4, 17-44 ( volgens NBG ’51) 

1 Er was iemand ziek, Lazarus van Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. 2 Maria was 
het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had afgedroogd. En haar 
broeder Lazarus was ziek. 3 De zusters dan zonden Hem bericht: Here, zie, die Gij liefhebt, is ziek. 4 
Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, maar ter ere Gods, opdat de Zoon 
van God erdoor verheerlijkt worde.  

17 Toen Jezus dan aankwam, bevond Hij, dat hij reeds vier dagen in het graf lag. 18 Betanië nu was 
dicht bij Jeruzalem gelegen, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën. 19 Velen uit de Joden 
waren tot Marta en Maria gekomen om haar te troosten over haar broeder. 20 Toen nu Marta 
hoorde, dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet, doch Maria bleef in huis zitten. 21 Marta dan 
zeide tot Jezus: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 22 Ook 
nu weet ik, dat God U geven zal al wat Gij van God begeert. 23 Jezus zeide tot haar: Uw broeder zal 
opstaan. 24 Marta zeide tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 
25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij 
gestorven, 26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij 
dat? 27 Zij zeide tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in 
de wereld komen zou. 28 En na deze woorden ging zij heen en riep haar zuster Maria in stilte en 
zeide: Daar is de Meester en Hij roept u. 29 En toen zij dat hoorde, stond zij ijlings op en ging tot 
Hem; 30 Jezus echter was nog niet in het dorp gekomen, maar bevond Zich nog op de plaats, waar 
Marta Hem ontmoet had. 31 De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar troostten, 
zagen Maria ijlings opstaan en naar buiten gaan en zij volgden haar, vermoedende, dat zij naar het 
graf ging om daar te wenen. 32 Toen Maria dan kwam, waar Jezus was en Hem zag, viel zij Hem te 
voet en zeide tot Hem: Here, indien Gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. 

33 Toen Jezus haar dan zag wenen en ook de Joden, die met haar medegekomen waren, zag 
wenen, werd Hij verbolgen in de geest en diep ontroerd, 34 en Hij zeide: Waar hebt gij hem 
gelegd? Zij zeiden tot Hem: Here, kom en zie. 35 Jezus weende. 36 De Joden dan zeiden: Zie, hoe 
lief Hij hem had! 37 Maar sommigen van hen zeiden: Had Hij, die de ogen van de blinde heeft 
geopend, niet kunnen maken, dat ook deze niet stierf? 38 Jezus dan, wederom bij Zichzelf 
verbolgen, ging naar het graf; dit nu was een spelonk en er lag een steen tegenaan. 39 Jezus zeide: 
Neemt de steen weg! Marta, de zuster van de gestorvene, zeide tot Hem: Here, er is reeds een 
lijklucht, want het is al de vierde dag. 40 Jezus zeide tot haar: Heb Ik u niet gezegd, dat gij, indien gij 
gelooft, de heerlijkheid Gods zien zult? 41 Zij namen dan de steen weg. En Jezus sloeg de ogen 
opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. 42 Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd 
verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, 
dat Gij Mij gezonden hebt. 43 En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom 
naar buiten! 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met 
grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zeide tot hen: Maakt hem los 
en laat hem heengaan. 

 

Lied 948: 1 voorzang, 2 en 3 allen 

Preek 

Lied 610: 1 voorzang, 2-5 allen 
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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 834  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
Praeludium h-moll BWV 544 – Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) 

Wilt u na het orgelspel nog even blijven zitten? Megchelien van den Broek praat u bij 
over de stand van zaken omtrent Tabor en de PGE.
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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 kinderen in Moldavië. 
 
Het derde project, dat wij dit jaar in Tabor ondersteunen, is ‘Kerken in Moldavië geven 
kinderen een toekomst’. 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken 
in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen 
groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en 
lopen risico slachtoffer te worden van geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ 
Moldavië willen dat voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. 
Hier krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun huiswerk. 
Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- en spelactiviteiten. 
Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier 
met elkaar om te gaan, een ervaring voor het leven.  
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de Voedselbank Ede 
 
De Voedselbank Ede helpt mensen die onder het bestaansminimum leven. De hulp 
bestaat uit het wekelijks verstrekken van een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket. 
Voedselhulp kan worden aangevraagd via diverse hulpverlenende instanties. Bijna alle 
producten die worden verstrekt, vallen binnen de schijf van 5! 
Het verzorgingsgebied van de Voedselbank Ede is de hele gemeente Ede. Dus ook 
inwoners van Bennekom, Otterlo, Harskamp, Lunteren, Ederveen en Wekerom kunnen 
een beroep doen op de Voedselbank Ede. 
De Voedselbank Ede ondersteunde in februari 2023 meer dan 160 huishoudens 
bestaande uit zo’n 450 personen waaronder meer dan 200 kinderen 
De voedselpakketten worden samengesteld uit onder andere lang houdbare 
levensmiddelen. Deze levensmiddelen ontvangt de Voedselbank Ede vanuit 
inzamelingsacties die veelal worden georganiseerd door kerken, scholen en particulieren, 
jong en oud. Daarnaast ontvangt de voedselbank versproducten via leveranciers zoals 
supermarkten en leveranciers. 
Naast het uitgeven van voedselpakketten is de tweede doelstelling van de voedselbank 
het terugdringen van voedselverspilling. 
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Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar       
mevr. xxx 

 

Mededelingen 

Zondag  

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor. 
 
Leerhuis 
Woensdag 29 maart is het laatste Leerhuis van dit seizoen. 
Ds. Gerben H. Westra spreekt over ‘Opstanding: feit, begrip en/of metafoor’. 
En veel meer: wat wordt er nu eigenlijk mee bedoeld? Waar komt het begrip ‘opstanding 
des vlezes’ vandaan – en wat verstaan we onder ‘eeuwig leven? Een spannende én 
verrassende zoektocht naar zin en betekenissen. 
Locatie: Zijzaal Taborkerk  
Tijdstip: 20:00  - 21:00 
 
Welkom 
Vanwege Corona werd u niet meer welkom geheten bij de ingang van de kerk en moest u 
zelf uw Kerkbrief en eventueel een liedboek pakken. We zouden het fijn vinden als er 
weer iemand bij de tafel zou willen staan. Een oude traditie oppakken, zo noemen we 
dat. Als u dat zou willen doen, heel fijn, meld u dat dan bij onze scriba, Elly Hoogteijling.  
 

Meedenkers gevraagd 
Voor en na het samenvoegen van de vijf wijken van de PGE per 1 september moet er op 
veel gebieden gesproken worden over de inbreng van het eigen geluid van elk van de vijf 
wijken.  
Er worden werkgroepen gevormd waarin elke wijkgemeente het typerende geluid van de 
eigen wijk naar voren brengt.  
Ook vanuit de Taborwijk worden deelnemers gezocht. Interesse? Meldt u aan bij de 
scriba: Elly Hoogteijling. 
 
 
 
 
 
 
Voorganger : ds. Yolanda Voorhaar Lector : Ina Verstrate 
Organist : Erik Zeillemaker Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Jesse van den Broek 


