
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
3 april 2022 
Vijfde zondag van de Veertigdagen – ‘Judica’, ‘doe mij recht, o 
God, en voer mijn rechtsgeding’ (psalm 43, 1)  
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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalvoorspel "Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen",  Helmut Walcha (1907-1991) 

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  43: 1, 3 en 4 - voorafgegaan en gevolgd door de antifoon (535f) 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door Kyrie uit de ‘Messe de la Camerata’ van Richard 
Quesnel 

Glorialied vervalt in de Veertigdagentijd 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Epistellezing, Galaten 5, 13 - 23 (volgens NBG ’51)  

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; (gebruikt) echter die vrijheid niet als 
een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. 14 Want de gehele 
wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij 
echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 
16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 
17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het 
vlees - want deze staan tegenover elkander - zodat gij niet doet wat gij maar wenst. 18 
Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is 
duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, 20 
afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, 
partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u 
waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het 
Koninkrijk Gods niet zullen beërven. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 

Lied 841: 1 (voorzang) en 2 (allen)  

Evangelielezing, Johannes 15, 18 - 27 (Vert. exegeseteam Monshouwerstichting/Nieuwe Bijbelschool) 

18 Wanneer de wereld jullie haat, weet dat zij mij eerder heeft gehaat. 19 Indien jullie uit 
de wereld zouden zijn: de wereld zou het hare hebben liefgehad. Omdat jullie niet uit de 
wereld zijn, maar ik jullie uit de wereld uitgekozen heb, dáárom haat de wereld jullie. 20 
Herinner je het woord dat ik jullie gesproken heb: de slaaf is niet meer dan zijn meester. 
Als ze mij hebben vervolgd zullen ze ook jullie vervolgen. Wanneer ze mijn woord 
bewaren, zullen ze ook jullie woord bewaren. 21 Maar dat alles doen zij jullie aan 
vanwege mijn naam, want zij kennen degene die mij gezonden heeft niet. 22 Indien ik 
niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen schuld gehad, maar nu 
hebben zij geen verontschuldiging. 23 Wij mij haat, haat ook mijn vader. 24 Indien ik 
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onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft hadden zij geen 
schuld gehad. Maar nu: én ze hebben ze gezien én ze hebben mij gehaat en mijn vader. 
25 Maar zo moest het woord in vervulling gaan dat in hun wet geschreven is: zonder 
reden hebben ze mij gehaat. 26 Wanneer de parakleet komt die ik u van de vader zenden 
zal, de geest der waarheid die van de vader uitgaat, (dan) zal die van mij getuigen. Ook 
jullie zult getuigen, want jullie zijn met mij vanaf het begin. 

Lied 244 (LvdK 1973) : 4  (melodie ‘Wachet auf ruft uns die Stimme‘)  

 

Preek 

Lied 488 (uit ‘Zangen van zoeken en zien’): 1 voorzang, 2 allen 
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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 beantwoord  met acclamatie  

 

Stil gebed, Onze Vader 

Lied  905: 1 en 4 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

a.
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(gemeente gaat zitten)  

Koraalvoorspel "Wer nur den lieben Gott lässt walten", Helmut Walcha 

 

Bij de dienst 

‘Koffie +’ 

Na de dienst is er voor het eerst sinds de ‘lock down’ een ‘koffie +’.  
 
Er is ondanks allerlei beperkingen in de afgelopen periode tóch veel nagedacht en 
gesproken – over hoe de PGE kan (of moet) reageren op teruglopende ledentallen, 
verschuivingen in de fte’s etc. Als er moet worden bezuinigd, waaróp dan? Op gebouwen, 
op ‘personeel’? Na een reeks sessies en praatpapieren zijn er visies op tafel gekomen, 
scenario’s ontwikkeld. Met bijbehorende consequenties voor mensen, voor wijken, voor 
structuren, voor pastorale zorg etc. Uitdagingen, zegt de één. Narigheid een ander. 
 
De Wijkkerkenraad nodigt u allen hartelijk uit, even ‘na te blijven’ – om de laatste 
informatie aan u voor te leggen, ‘te delen’, zoals dat tegenwoordig heet. Graag tot na de 
dienst!  
 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’ 
 
De oorlog in Syrië laat diepe sporen na. De mensen zijn voor alle basisvoorzieningen 
volledig afhankelijk van hulp. Voeding, water, elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs, 
psychische hulp: aan alles is gebrek. Velen zijn door het geweld dierbaren verloren en zelf 
getraumatiseerd of gehandicapt geraakt. 
De Syrische organisatie New Start wil de inwoners van het dorp Swaiha een hart onder de 
riem steken met een gezondheidscentrum, waar kinderen tegelijkertijd terecht kunnen 
voor onderwijs en om lekker te spelen.  
Swaiha is moeilijk bereikbaar. De wegen om er te komen zijn slecht. Een dokterspost is er 
niet. 
Voor kinderen is het helemaal saai in Swaiha. De speeltuin is de woestijn. Ze kunnen 
nergens terecht om te praten over de oorlog en ze krijgen niet genoeg gezond eten. 
In 2019 heeft Wilde Ganzen al eens geholpen een gezondheidscentrum te bouwen in de 
nabijgelegen stad Al Bab. Dit centrum is een succes en werd vorig jaar tevens ingezet als 
corona-hulppost. Het nieuwe gezondheidscentrum in Swaiha wordt een dependance, 
waarbij de ambulance in Al Bab straks wordt gedeeld. 
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In het centrum komt een opvangplek voor kinderen en hun moeders. Hier krijgen de 
kinderen aanvullend onderwijs en de moeders lees- en schrijfles. Beiden kunnen er 
terecht voor sociale hulp en zo nodig extra voedsel. 
10.000 mensen in Swaiha en omliggende dorpjes profiteren straks van dit mooie 
initiatief. Wij dragen graag ons steentje bij.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de hulpverlening aan de vluchtelingen in Harskamp 
 
Voor 44 miljoen Oekraïners dreigen de recente ontwikkelingen uit te lopen op een 
humanitaire ramp. Hulp is voor ieder van hen van levensbelang. De afgelopen weken 
hebben meerdere wijken van de Protestantse Gemeente Ede dan ook gecollecteerd voor 
de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne via Kerk in Actie (Noodhulp Oekraïne/Giro 
555). Het College van Diakenen - waarin vanuit elke wijk een  diaken deelneemt  - heeft  
besloten deze opbrengst te verdubbelen met een extra bijdrage van € 2.500.   
Daarnaast hebben de gezamenlijke wijken besloten om op zondag 1 mei hun tweede 
collecte te bestemmen voor het lokale vluchtelingenwerk. Concreet gaat het om een 
bijdrage aan het CVVE (Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede). Deze bijdrage komt 
dan ten goede aan het coördineren van bovengenoemde vrijwillige inzet van mensen die 
van betekenis willen zijn voor vluchtelingen en de aanschaf van materialen ter 
ondersteuning van de vrijwilligers. Het grootste deel hiervan heeft momenteel 
betrekking op de opvang in Harskamp. Ook de opbrengst van deze collecte zal het 
College van Diakenen verdubbelen. 
 
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 
 

De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar mevrouw  
 

Mededelingen 
 
Volgende week 
In de dienst op 10 april gaat ds. Klaas Santing (Ede)  voor.  
 
 
 
Voorganger : Ds. Gerben H. Westra Lector : Megchelien v.d.Broek 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 

 


