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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

"In Memoriam", op. 111, Louis Toebosch (1916-2009) 

De kaarsen worden ontstoken 

Lied 277 (voorzang)  

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) 

Antifoon 724 1 voorzang, herhaling allen 
Introïtuspsalm 33: 1, 2 en 8  
Antifoon 724, idem  
 
Kyriegebed/inleiding, gevolgd kyrie en gloria uit de Bonifatiusmis: 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

Gloria in excelsis, Gloria Domini,Gloria in excelsis Deo Domino! 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
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Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 
Gij alleen de Allerhoogtse, 
Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid 
Van God de Vader.  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, uit Jesaja 60 (volgens de Herziene Statenvertaling)  

1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u 
op. 2 Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, 
maar over u zal de HEERE opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 
3 En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. 
4 Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. 
Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. 

17 In plaats van koper zal Ik goud brengen, in plaats van ijzer zal Ik zilver brengen, 
in plaats van hout koper, in plaats van stenen ijzer. En als uw opzichter stel Ik vrede aan 
en als uw opzieners gerechtigheid. 18 Er zal niet meer gehoord worden van geweld in uw 
land, van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen Heil, 
en uw poorten Lof. 19 De zon zal voor u niet meer zijn tot een licht overdag en als een 
schijnsel zal u de maan niet verlichten, maar de HEERE zal voor u zijn tot een eeuwig licht 
en uw God tot uw sieraad. 20 Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan zal zijn licht niet 
intrekken, want de HEERE zal voor u tot een eeuwig licht zijn en aan de dagen van uw rouw 
zal een einde komen. 
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Antwoordpsalm 126 a, voorzang en allen 

Evangelielezing,  Mattheus 5, 1 – 11 (vert. GHW) 

1 Ziende de menigte, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten kwamen zijn 
leerlingen naar hem toe.  
2 En hij opende zijn mond en onderwees hen, zeggende: 
3 Gelukkig – de ellendigen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. 
4 Gelukkig – de rouwenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig – de zachtaardigen, want zij zullen de aarde erven. 
6 Gelukkig – die hongeren en smachten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 
7 Gelukkig – die zich ontfermen,want zij zullen ontferming ondervinden. 
8 Gelukkig – die zuiver zijn in hun hart, want zij zullen God zien. 
9. Gelukkig – zij die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig – die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hen is het 
koninkrijk der hemelen. 
11 Gelukkig zijn jullie, wanneer ze smalend over jullie spreken, je aanklagen  en allerlei 
kwaads over jullie zeggen – vanwege mij.  
 

Lied 996: 1 (voorzang), 2 – 4 (allen)  

Preek 

Lied 728 (voorzang en allen) 

Gedachtenis der gestorvenen 

Inleiding 

Namen worden genoemd, licht ontstoken: 

 

Riemerdina Ruissaard – van der Laan, 23 mei 1924 – 18 november 2021 

Diny ten Hulzen – de Weerdt, 5 november 1932 – 20 november 2021 

Thomas Moesker, 29 september 1938 – 5 december 2021 

Mariën Hoveline (Riet) Meedema – de Water, 21 december 1929 – 10 januari 2022 

 

Lied 598 ( 1 voorzang, twee keer herhalen – allen)  
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Lia Jacobs, 21 augustus 1939 – 13 februari 2022 

Wil Schut – Elbertsen, 29 augustus 1931 – 7 april 2022 

Johan (Joop) ten Hulzen, 18 augustus 1932 – 14 juni 2022 

Cora Theunissen, 16 december 1962 – 30 augustus 2022 

 

Lied 733 (1 voorzang, 2 en 3 allen)  

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, de intenties steeds beantwoord  met acclamatie 

 

Lied  727: 1 voorzang, 8 allen, 9 voorzang, 10 allen   (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
"Rhosymedre" (uit "Three Preludes founded on Welsh Hymn tunes"), Ralph Vaughan 
Williams (1872-1958) - gemeente gaat zitten 
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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. Vandaag kunnen we even stilstaan bij de mogelijkheden 
diensten samen de Lutheranen te vieren. Zie blz. 6.   

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 jongeren in Nepal. 
Het derde project dat wij in Tabor dit jaar zullen steunen is heeft als titel meegekregen: 
‘ Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal’. 
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel 
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte 
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de 
inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk 
toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun 
inkomsten vielen toen in één klap weg.  
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren 
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. 
De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een 
pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.  
 

 Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet  van de gemeente 
naar mevrouw  
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Mededelingen 

Energiekosten 
Vanuit het Moderamen van de AK wordt voorgesteld vanaf januari alle kerken drie 
maanden lang te sluiten – vanwege de stijgende kosten van energie. Dat is een zeer 
ingrijpende maatregel.  
Misschien moeten we eerst eens proberen stevig te bezuinigen op ons energiegebruik: niet 
meer stoken in de kerk, maar de jassen aanhouden. Dat is wat men in de Nieuwe Kerk 
doet: niet verwarmen op zondag. 
Wat dunkt u? Liever hier blijven onder wat frissere condities? Of de kerk dicht en elders 
vieren? De WKR hoort uw keuze graag!  
 
Overigens blijkt het nog niet zo eenvoudig vast te stellen wat het warm stoken van de 
kerkzaal  nu precies kost: over dezelfde gasmeter loopt ook het verbruik van de huurder 
van de consistorie – 7 dagen per week in gebruik…………… 
 

Met de Lutheranen? 
 De Kerkenraden (van de ELG en de Wijkkerkenraad) stellen voor, in de komende tijd een 
aantal dienst gezamenlijk te vieren, te weten: 18 december (Vierde Advent, in de Lutherse 
Kerk), 1 januari ‘met Bach het nieuwe jaar in’ (11.00 uur in de Tabor), 5 februari 2023 (ELK), 
Witte Donderdag (Tabor) en de Paasnacht (ELK).  
Na de dienst is er gelegenheid daar op te reageren……… 

 
Zondag 6 november  
In de dienst van komende zondag gaat ds. Gerben H. Westra voor. .  
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Megchelien v.d. Broek  
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

 
 


