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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Joh. S. Bach (1685 – 1750) Fuga in G mineur, ‘de kleine‘, BWV 578 

Welkom namens de Wijkkerkenraad door Megchelien van den Broek  

De kaarsen worden ontstoken 

Lied 280: 1 voorzang, 2, 4 en 6 allen (T  Sytze de Vries  |   M  Willem Vogel)  

 

2     4 
Dit huis van hout en steen, dat lang Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de stormen heeft doorstaan,  de hemel open  gaat, 
waar nog de wolk gebeden hangt  waar Gij ons met uw eng’len troost, 
van wie zijn  voorgegaan.   waar Gij u vinden laat?  
 
   6 
   Vervul ons met een nieuw verstaan 
   van ’t woord, waarin Gij spreekt 
   en reik ons zelf als leeftocht aan 
   het brood dat Gij ons breekt.   
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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 24: 1, 2 en 5 (M Genève  |  Vert. Jan Willem Schulte Nordholt en Jan Wit) 

 
 

2     5 
Wie is de mens die op zal gaan  Gij poorten, heft uw hoofd omhoog, 
en voor Gods heilig aanschijn staan? aloude deur, maak wijd uw boog, 
Wie mag de tempel binnentreden? ruim baan voor de verheven koning. 
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  Wie is die vorst zo groot in kracht? 
zijn hart en handen zuiver houdt  Het hoofd van ’s hemels legermacht! 
van kwade trouw en valse eden.  Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.   
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Kyriegebed/inleiding,  

Kyrie en Glorialied 299d 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Lied 277 (I solo; II allen. T Huub Oosterhuis   |  M  Tom Löwenthal)  

 

 

Profetenlezing, Jesaja 40, 1 - 11 (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Troost, troost mijn volk, 
zal uw God zeggen, 
2 spreek naar het hart van Jeruzalem 
en roep haar toe 
dat haar strijd vervuld is, 
dat haar ongerechtigheid verzoend is, 
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft 
voor al haar zonden. 
3  Een stem van iemand die roept 
in de woestijn: 
Bereid de weg van de HEERE, 
maak recht in de wildernis 
een gebaande weg voor onze God. 
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, 
alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; 
wat krom is, zal recht worden; 
wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. 
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, 
en alle vlees tezamen zal het zien, 
want de mond van de HEERE heeft gesproken. 
6 Een stem zegt: Roep! 
En hij zegt: Wat moet ik roepen? 
Alle vlees is gras 
en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. 
7 Het gras verdort, de bloem valt af, 
als de geest van de HEERE erover blaast. 
Voorwaar, het volk is gras. 
8 Het gras verdort, de bloem valt af, 
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maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. 
9 Klim op een hoge berg, 
Sion, verkondigster van een goede boodschap; 
verhef uw stem met kracht, 
Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. 
Verhef die, wees niet bevreesd. 
Zeg tegen de steden van Juda: 
Zie, uw God! 
10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, 
en zijn arm zal heersen. 
Zie,  zijn loon heeft Hij bij Zich, 
11 Als een herder zal Hij  zijn kudde weiden: 
Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen 
en in zijn schoot dragen; 
de zogenden zal Hij  zachtjes leiden. 
 

Lied 924 (T  Huub Oosterhuis   |   M  Antoine Oomen)  
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2     3 
Uw naam ons eertijds aangezegd  Die gaan de wegen van uw woord 
volhardt in onze oren   geen lot is hen beschoren 
opdat wij doen het volste recht  dan Gij, Gij plant hun adem voort 
en zijn uit U geboren -    uw land zal hen behoren. 
‘de minste mens een naaste zijn’:  Woestijnen gaan in dauw gedrenkt 
dat woord heeft zin gegeven  geluk zal wedervaren 
ons angstbeladen leven.    aan wie verworpen waren.    
 

Evangelielezing, Mattheus 21, 1 – 9 (uit NBG ’51)  

1 En toen zij Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen, aan de Olijfberg, toen zond Jezus 
twee discipelen uit, tot wie Hij zeide: 2 Gaat naar het dorp, dat tegenover u ligt, en terstond 
zult gij een ezelin vastgebonden vinden, en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt 
haar tot Mij. 3 En indien iemand u iets erover mocht zeggen, zegt dan: de Here heeft ze 
nodig. Hij zal ze terstond (terug) zenden. 4 Dit is geschied, opdat vervuld zou worden 
hetgeen gesproken is door de profeet, toen hij zeide: 5 Zegt der dochter Sions: Zie, uw 
Koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een 
lastdier. 6 Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden, zoals Jezus hun had 
opgedragen, 7 brachten zij de ezelin en het veulen en zij legden hun klederen erop, en Hij 
ging daarop zitten. 8 En het merendeel der schare spreidde hun klederen op de weg, 
anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. 9 En de scharen, die 
voor Hem uit gingen en die volgden, riepen, zeggende: Hosanna de Zoon van David, 
gezegend Hij, die komt in de naam des Heren; Hosanna in de hoogste hemelen! 

 
Lied 439: 1 en 2 (Vert. Ad den Besten   |   M  ‘Von Gott will ich nicht lassen‘)  
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2 
Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan: 
wilt Gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, - bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u.  
 
Preek -  ‘verbum dei manet in aeternum’ 

 
Lied 451: 1, 2 en 4 ( T  Tom Naastepad   |  M   Genève)  

 
 
2     4 
Richt aan uw heil voor wie in onheil leven, Richt aan de vreugdedis voor al de dagen, 
zend uw gerechtigheid als morgendauw, reik ons de beker van uw trouwverbond, 
dan zal het land de rijkste vruchten geven: wij zullen altijd van uw heil gewagen 
de vijgenboom en wijnstok van de trouw. in brood en wijn, totdat Gij wederkomt. 
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Viering van de Maaltijd des Heren  

 

Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst 

Joh. S. Bach "Nun komm' der Heiden Heiland", BWV 659  

Voorbeden, de intenties steeds beantwoord  met de  acclamatie 

 

v. Vrede zij met u! 

a. En met uw geest. 

v. Verheft uw harten. 

a. Wij hebben ons hart bij de Heer.  

 

Lied 389: 1 voorzang, rest allen (T  Jaap Zijlstra   |  M  Henry J. Gauntlet) 
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2     3 
De beker die de ronde doet,  Uw bloed, het raakt de lippen aan 
het is de omloop van uw bloed,  de deurposten van ons bestaan 
het spreekt van een geheimenis,  de dood gaat aan ons hart voorbij, 
uw hartslag die ons leven is.  o Lam van God, U loven wij. 
     
   4 
   Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
   een wijngaard die ons hart verblijdt, 
   Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
   Gijzelf zijt onze overvloed. 

 
Tafelgebed 

Sanctus en Benedictus 404d  
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Inzettingswoorden 

Agnus Dei 408d 
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Onze Vader  

Breken en delen 

Musica sub communione: ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott’ (Joh. S. Bach, 1685 – 1750, BWV 
72)  en Sonata 1 in F major voor altblokfluit en basso continuo van Daniël Purcell (1660-
1717)  

Dankzegging 

Lied 650:  1, 3, 5 voorzang; 2, 4, 6 en 7 allen  (T  Willem Barnard   |   M Frits Mehrtens)

 

2    5 
Gods goedheid is te groot  De sterren hemelhoog 
voor het geluk alleen,  zijn door dit zaad bereid 
zij gaat in alle nood  als dienaars tot de oogst 
door heel het leven heen.  der goedertierenheid. 
 
3    6 
Zij daalt als vruchtbaar zaad Het zaad der goedheid Gods 
tot in de groeve af  het hoge woord, de Heer, 
omdat zij niet verlaat  valt in de voor des doods, 
wie toeven in het graf.  valt in de aarde neer. 
 
4    7 
Omdat zij niet vergeet  Al gij die God bemint 
wie godverlaten zijn:  en op zijn goedheid wacht, 
de wereld hemelsbreed  de oogst ruist in de wind 
zal goede aarde zijn.  als psalmen in de nacht. 



14 

 

Losmaking – wegens emeritaat - van ds. Gerben H. Westra van de Protestantse Gemeente 

Ede door dr. Wilbert van Iperen, Classispredikant Classis Veluwe 

Lied 362 – gemeente gaat staan (T  Huub Oosterhuis   |  M  Bernard Huijbers)  

 
 
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen, 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen. 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt. 
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord een bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt; 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

a.  
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Gemeente gaat zitten 
Joh. Sebastian  Bach (1685 – 1750) Fuga in G mineur ‘de grote’,  BWV 542  
 
Na de dienst zijn er korte toespraken door: 
Erik Velthuijs, namens de Wijkkerkenraad Tabor 
Martin Morsink, namens de Classis Veluwe van de PKN  
 
Daarna bent u hartelijk welkom in ‘Ons Huis’ (via de uitgang rechts voorin de kerkzaal) voor 
de afscheidsreceptie van onze predikant.  

Bij de dienst 

Hartelijk welkom 
in de Taborkerk, kerkgangers van binnen en buiten de Taborgemeente, vrienden, familie 
en collega’s van ds. Westra, vertegenwoordigers van het kerkelijk en burgerlijk bestuur en 
wie ook maar van dichtbij en veraf  is aangereisd. 
 
Deze dienst is eerst en vooral een dienst van Schrift en Tafel, op de eerste zondag van 
Advent: eerder een aankomst-  dan een afscheidsdienst dus. De Heer is in aantocht, de 
dominee vertrekt. Zo zijn de rollen verdeeld. 
We vieren de Maaltijd des Heren in ‘lopende’ vorm – let straks op de 
‘dienstmededelingen’. Ieder die gedoopt is,  is genodigd deel te nemen.  

 
Wij lezen vandaag 
de lezingen die het eenjarig Luthers Leesrooster voor de eerste zondag van Advent 
aanreikt: Jesaja 40, 1 – 11 en Mattheus 21, 1 – 9. In Tabor zijn we gewend uit het Oude 
Testament te lezen volgens de Herziene Statenvertaling. Niet omdat we enigszins 
ouderwetserig zouden zijn, maar omdat  de Statenvertaling nu eenmaal een onovertroffen 
goede vertaling is, die in haar herziene versie ook nog eens goed (voor)leesbaar is. Die 
vertaling gebruiken  we overigens bewust niet als het om het NT gaat: daar baseren  de 
‘herzieners’ zich op dezelfde Griekse grondtekst als de 17e eeuwse vertalers dat deden. We 
hebben inmiddels een betere.  

 
De  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 
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ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg, huisvesting en noem maar op, alles 
kost geld. Imani is afhankelijk van donaties.  
Al meer dan 11 jaar dragen ook wij vanuit Tabor ons steentje bij.  
Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij dat ons geld heel goed besteed wordt.  
We hebben regelmatig contact met Harrie Oostrum. Hij begeleidt o.a. de directie en het 
team van het kinderhuis. Van hem hoorden we dat de economische situatie in Kenia 
momenteel zeer zorgwekkend is. De donoren uit Kenia hebben het zelf heel moeilijk en 
haken af. Door de oorlog in Oekraïne is er gebrek aan graan en zonnebloemolie.  
Er heerst een enorme droogte, waardoor de oogst mislukt is. Er worden meer kinderen te 
vondeling gelegd omdat de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. Kortom: we bevelen 
deze collecte dan ook van harte bij u aan. 

Mededelingen 

Leerhuis 30 november 
T.g.v. het afscheid van de wijkpredikant: een avond-lang Schrift, kerk en theologie in de 
afgelopen decennia. Waar staan we en waar gaan we heen?  Vanaf 20.00 uur in Ons Huis. 
 

Koffie +, 11 december 
Na de dienst op 11 december is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de 
laatste ontwikkelingen binnen de PGE en de mogelijke consequenties voor de Tabor (wijk 
en gebouw). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muziek: Margret Spelt en Bert Wisgerhof (orgel en vleugel), Ant van Donselaar (fluit) 
Lector: Elly Hoogteijling 
Voorgangers: ds. Wilbert van Iperen en ds.  Gerben H. Westra 
Koster: Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Erik Velthuijs 
Bij de uitdeling van brood en wijn assisteren Ds. Jaap Vlasblom, Ds. Wim Verschoor en  
Ds. Lieke van Zanden. 


