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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Wär Gott nicht mit uns diese Zeit - J.N. Hanff (1663-1711) 

De tafelkaarsen worden aangestoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

c. Onze hulp in de naam van de Heer 
 

a.
  

 
c. O God, keer U om naar ons toe 
 

a.  
 
c. Laat ons, o Heer, Uw liefde zien 
 

a.  
 
c. O Heer, hoor ons gebed 
 

a.  
 
 
v. ………………………. 
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(gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 91: 1, 4 en 7 (voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640f)  

Kyriegebed / inleiding 

 

Glorialied 304 – vers 1 en 3 a; 2 voorzang  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

 

 

 

Lezing uit de Geschriften, Ruth 1 (Vert. Monshouwerstichting / Nieuwe Bijbelschool, Joep Dubbink)  

 

1 Het gebeurde in de dagen dat de Richters [het volk] leidden: 
 er was een hongersnood in het land 
 en een man uit Betlehem in Juda trok weg 
 om als vreemdeling te gaan wonen in de velden van Moab: 
 hij en zijn vrouw en zijn beide zonen. 
2 De naam van de man was Elimelech 
 de naam van zijn vrouw Naomi 
 de namen van zijn beide zonen Machlon en Kiljon, 
 Efratieten uit Betlehem in Juda. 
 Ze kwamen [aan] in de velden van Moab en verbleven daar. 
3 Toen stierf Elimelech, de man van Naomi, 
 en zij bleef over, 
 zij en haar beide zonen. 
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4 Ze namenzich vrouwen, Moabitische, 
 de naam van de ene was Orpa, 
 de naam van de tweede Ruth, 
 en ze bleven daar ongeveer tien jaar.  
5 Toen stierven ook die beiden, Machlon en Kiljon,  
 en over bleef de vrouw,  
 zonder haar beide kinderen en zonder haar man.  
 
6 Toen stond ze op,  
 zij en haar schoondochters,  
 en ze keerde terug uit de velden van Moab,  
 want ze had gehoord in het veld van Moab  
 dat de HEER zijn volk had bezocht door hun brood te geven.  
7 Ze ging weg van de plaats waar ze geweest was,  
 haar beide schoondochters met haar, 
 en ze gingen op weg om terug te keren naar het land Juda.  
8 Naomi zei tot haar beide schoondochters:  
  Gaan jullie, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder.  
  Moge de HEER jullie zo’n trouw bewijzen  
  als jullie hebben bewezen aan de gestorvenen en aan mij.  
9  Moge de HEER jullie geven dat je rust vindt  
  ieder in het huis van haar man. 
 En ze kuste hen; 
 maar zij verhieven hun stem en weenden.  
10 Ze zeiden tot haar:  
  Jazeker, met jou keren wij terug naar jouw volk! 
11 Naomi zei: 
  Keer terug, mijn dochters!  
  Waartoe zouden jullie met mij meegaan?  
  Heb ik nog zonen in mijn schoot  
  dat die jullie tot mannen zouden zijn? 
12  Keer terug, mijn dochters, ga!  
  Want ik ben te oud om van een man te zijn;  
  zelfs als ik zei: ‘Er is voor mij hoop’,  
  ook al was ik deze nacht van een man,  
  en ook al had ik zonen gebaard –  
13  wachten jullie dan tot ze groot zijn,  
  sluiten jullie je er dan voor af om van een man te zijn?  
  Nee toch, mijn dochters!  
  Ja, zeer bitter is het mij om jullie, 
  want de hand van HEER is tegen mij uitgegaan. 
14 Toen verhieven ze hun stem en weenden nog meer;  
 daarop kuste Orpa haar schoonmoeder,  
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 maar Ruth sloot zich bij haar aan.  
15 Zij zei: 
  Zie, ze is teruggekeerd, je schoonzuster,  
  naar haar volk en naar haar god,  
  keer terug, achter je schoonzuster aan!’ 
16 Maar Ruth zei:  
  Dring er bij mij niet op aan je te verlaten  
  om terug te keren van achter je vandaan!  
  Ja, waarheen jij gaat, ga ik  
 
  en waar jij overnacht, overnacht ik, 
  jouw volk is mijn volk  
  en jouw God is mijn God;  
17  waar jij sterft, sterf ik  
  en daar wil ik begraven worden.  
  De HEER moge mij wat ook aandoen en nog erger – 
  de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en jou. 
18 Toen ze zag dat zij vastbesloten was met haar mee te gaan,  
 hield ze op [hierover] tot haar te spreken. 
19 Ze gingen, zij beiden, tot ze (aan)kwamen in Betlehem. 
 Het gebeurde, toen zij [aan]kwamen in Betlehem 
 dat de hele stad gonsde over hen 
 en de vrouwen zeiden: 
  Is dat nou Naomi? 
20 En ze zei tot hen: 
  Noem me niet Naomi – de Lieflijke –, 
  noem me Mara – de Bittere – 
  want de Machtige heeft me veel bitterheid aangedaan. 
21  Ik, vol ben ik weggegaan 
  maar leeg deed de HEER mij terugkeren. 
  Waarom zouden jullie me Naomi noemen, 
  nu de HEER zich tegen mij heeft gericht 
  en de Machtige mij kwaad heeft aangedaan? 
22 Naomi keerde terug, 
 en Ruth, de Moabitische, haar schoondochter, met haar, 
 uit de velden van Moab; 
 zij waren aangekomen in Betlehem  
 bij het begin van het maaien van de gerst. 
 
 
Lied 787 – vers 1 en 3 voorzang; 2 en 4 a 
 
 



6 

 

Evangelielezing Johannes 14 , 15 – 21  (NBG ’51)  

 

. 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader bidden 
en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de Geest der 
waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar 
gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik 
kom tot u. 19 Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik 
leef en gij zult leven. 20 Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij 
en Ik in u. 21 Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie 
Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan 
hem openbaren. 
 

Lied  663 

Preek 

Een lied tussen Hemelvaart en Pinksteren, als de Maaltijd wordt gevierd 
tekst: Gerben H. Westra; melodie: Christian Lahusen (1886-1975) 
 

 
 
2. en troost ons met uw levend Woord, 

uw geest die waait waarheen hij wil: 
geef stem wie stomgeslagen zijn, 
wees bij ons Heer in brood en wijn- 

 
3. en laat geen mens verloren gaan, 

die dorst naar uw gerechtigheid: 
richt op wie uitzien naar uw feest, 
wees bij ons Heer in Woord en geest. 
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Viering van de Maaltijd des Heren  

Gaven en gebeden 

Collectes: 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, de intenties steeds besloten met  

 

De maaltijd  
 
v. Vrede zij met u! 
a. En met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 
a. Wij hebben ons hart bij de Heer. 
 
Tafelgebed ‘Gezegend zij uw Naam’  -  T Henk Jongerius | M  naar Henry Purcell (1659-
1695) 
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c. Gij, die het licht tevoorschijn roept uit wanorde en duisternis, 
met maan en sterren en de zon de tijd bepaalt van dag en nacht, 
die ruimte maakt en groeikracht wekt in al wat leeft en ademhaalt: 
 

a.  
 
c. Gij, die de mensen roept bij naam, bestemd tot uw gelijkenis, 
de aarde aan ons toevertrouwt opdat zij wordt een veilig huis 
waar wij elkanders hoeder zijn in vrede en gerechtigheid: 
 

a.  
 
c. Gij, die er een geroepen hebt tot hartverwarmend evenbeeld, 
uw eigen stem, betrouwbaar woord, de nieuwe Adam, mensenkind: 
het licht op onze levensweg en brood dat onze honger voedt: 

a.  
 
v. Die op de avond voor zijn dood zichzelf als brood te eten gaf, 
toen Hij het voor ons brak en zei: ‘Neemt het en eet er allen van 
want dit is mijn lichaam dat gebroken wordt voor u: 
gedenkt voorgoed mijn Naam.’ 
 
v. Die na het maal de beker nam, uw Naam prees in een dankgebed 
en toen aan ons te drinken gaf: ‘Neemt hem en drinkt er allen uit; 
dit is mijn bloed, mijn levenskracht, de beker van een nieuw verbond: 
gedenkt voorgoed mijn Naam.’ 
 
c. Wij danken U om Hem, o God, die uit de dood is opgewekt, 
die nu voor ons ten beste spreekt en ons vervult van levenskracht 
opdat de aarde wordt vernieuwd door liefde die tot vrede voert: 
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a.  
 
c. Wij danken U dat Gij ons kent, bij name roept en gaande houdt, 
de hoop in ons hebt uitgezaaid dat niet de dood het einde is, 
maar wij in U geborgen zijn en leven voor uw aangezicht: 
 

a.  
   
c. Wij danken U dat Gij voor ons de toevlucht zijt, ons lijfsbehoud, 
dat geen geweld of kwade macht geen duisternis of dodend lot 
ons van uw liefde scheiden zal die duren zal in eeuwigheid: 
 

a.  
 
Onze Vader 
 
Breken en delen 

Musica sub communione:  Komm, heiliger Geist, Herre Gott (BuxWV 199) - D. Buxtehude 
(1637-1707) 
 
Dankzegging  
 
Lied  834 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (gemeente gaat zitten)  

 
 Komm, heiliger Geist, Herre Gott - M. Weckmann (c1619-1674) 
 
_________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

*) Exaudi / Wezenzondag  

De zondag ontleent zijn naam aan de Latijnse vertaling van psalm 27, 7 (uit de Vulgaat): 
‘Exaudi, Domine, vocem meam, qua clamavi ad te.’ Hoor, Heer, mijn stem, die geroepen 
heeft tot U.  
In de traditie heet de zondag ook wel ‘Wezenzondag’, met een verwijzing naar een vers uit 
de Johannes-lezing van vanochtend: Johannes 14, 18 – ‘ik zal u niet als wezen achterlaten.’ 

*) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt, Arnhem. 
 
U weet het eigenlijk al wel:  al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van 
Kruispunt Arnhem. Dak- en thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij 
Kruispunt zijn ze welkom voor een warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het 
invullen van formulieren, bij bezoek aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de 
gevangenis terecht komen, dan worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast een 
beroepskracht werken er vele vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van kerken 
uit Arnhem en de omgeving. Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt weten we 
dat ieder dubbeltje heel goed besteed wordt.  
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen! 
 
 
De tweede collecte is bestemd voor het Quotum, een bedrag, vastgesteld door de 
landelijke kerk, dat door de diaconie van de PGE afgedragen moet worden. 
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Mededelingen 

 

Zondag 5 juni, Pinksteren 
In de dienst van  komende zondag gaan ds. Westra en ds. Volgenant (Harskamp)   voor.  
We vieren de dienst samen met de zusters en broeders uit Harskamp.  
 
Pinksteren (2) 
Op het terrein van de Edese IJsbaan kunt u vanaf 10.00 uur ook terecht voor een 
openlucht-viering, verzorgd door de collega’s Prenger, de Jong en Gilles. Nadere informatie  
op de website van de Protestantse Gemeente Ede.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet naar (deze informatie ontbreekt 
op de website vanwege privacywetgeving). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Corry Broersma 
Organist : Margret Spelt  Koster : Rob van der Steeg 

   
 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


