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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Canzona in G, Franz Tunder (1614-1667) 

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  Psalm 93 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 150a 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed, gezongen, lied 322 

Profetenlezing,  Sefanja 2:3, 3: 9-13 (Herziene Statenvertaling) 

3 Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die zijn recht uitvoeren. Zoek 
gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag 
van de toorn van de HEERE.  

9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen 
de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen. 10 
Van over de rivieren van Cusj zullen zij die vurig tot mij bidden, het volk, overal door mij 
verspreid, mijn offer brengen. 11 Op die dag zult u niet beschaamd zijn over al uw daden 
waarmee u tegen mij in opstand kwam, want dan zal Ik hen uit uw midden wegdoen die 
uitgelaten zijn over uw hoogmoed. Voortaan zult u zich niet meer verheffen omwille van 
mijn heilige berg. 12 Maar Ik zal in uw midden doen overblijven een ellendig en arm volk. 
Zij zullen op de Naam van de HEERE vertrouwen. 13 Het overblijfsel van Israël zal geen 
onrecht doen en geen leugen spreken, en in hun mond zal niet gevonden worden een 
tong die bedriegt. Ja, zij zullen weiden en neerliggen, en niemand zal hun schrik 
aanjagen.  

Antwoordlied  763 

Evangelielezing,  Mattheus 5: 1-12  (vertaling NBG  51) 

1 Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, 
kwamen zijn discipelen tot Hem. 2 En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: 
3 Zalig de armen van geest, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
4 Zalig die treuren, 
want zij zullen vertroost worden. 
5 Zalig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beërven. 
6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Zalig de barmhartigen, 
want hun zal barmhartigheid geschieden. 
8 Zalig de reinen van hart, 
want zij zullen God zien. 
9 Zalig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. 
10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, 
want hunner is het Koninkrijk der hemelen. 
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11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u 
spreekt om Mijnentwil. 12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de 
hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. 
 
Lied 996            

Preek 

Lied 1001 

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 315 ((gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten)  

Gavotte in a, Matthew Camidge (1758-1844) 
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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 vrouwen  in Nepal. 
Het tweede project, dat wij dit jaar zullen ondersteunen, is een project van de Wilde Ganzen voor 
vrouwen in de landbouw in Nepal. 
In Nepal krijgen de minst ontwikkelde boeren de slechtste stukken landbouwgrond. Vaak zijn dat 
smalle lapjes op steile hellingen. Of nog erger: ze bezitten helemaal geen eigen land. Met de 
traditionele teelt van rijst, bladgroenten, mais en gerst hebben deze boerenfamilies slechts voor 
een paar maanden per jaar genoeg te eten. De vrouwen werken op het land, de mannen zoeken 
ter aanvulling daglonerswerk in de bouw, ver weg van het dorp en soms in het buitenland. Dit is 
onregelmatig werk en ze verdienen niet veel. Met wat geluk kunnen ze in een jaar soms iets van 
100 euro mee naar huis nemen. Om deze boerenfamilies sterker te maken, is het plan om al hun 
problemen tegelijk aan te pakken. De Nepalese organisatie Green Foundation wil dat er een 
mentaliteitsverandering komt bij deze arme families. In overleg met de dorpelingen komen er 
sociale trainingen waarbij met name de vrouwen leren samenwerken. Ook komen er trainingen op 
het gebied van landbouw. Zo leren ze zelf compost maken en hoe ze ziektes in gewassen kunnen 
voorkomen. Met de bouw van kassen kunnen ze zelfs in de regentijd groenten met succes 
verbouwen. 
Een prachtig project wat alle problemen van mensen in armoede groots aanpakt. 700 mensen 
kunnen hier van profiteren.  Van harte aanbevolen, dit project! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze wijkgemeente. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar  ?? 
Door toedoen van het College van Kerkrentmeesters heeft de Taborwijk helaas geen toegang meer 
tot de ledenadministratie.  

Mededelingen 

Zondag 5 februari 

In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor in een gezamenlijke dienst met de 
Evangelisch Lutherse Gemeente in de Lutherse kerk. Aanvang 10:30. 
 

 
 
Voorganger : ds. Yolanda Voorhaar Lector : Nel Hup 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Erik Velthuijs 

 


