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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Prelude in B, César Franck (1822 - 1890) 

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 85a 
 
Kyriegebed/inleiding,  

 

Glorialied 704 (vers 2 voorzang)  
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Lied 277 (voorzang en gemeente) 

Profetenlezing,  Jesaja 1, 18 26  (volgens de Herziene Statenvertaling)  

18 Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, 
zegt de HEERE. 
Al waren uw zonden als scharlaken, 
ze zullen wit worden als sneeuw; 
al waren ze rood als karmozijn, 
ze zullen worden als witte wol. 
19 Als u gewillig bent en luistert, 
zult u het goede van het land eten, 
20 maar als u weigert en ongehoorzaam bent, 
zult u door het zwaard gegeten worden; 
want de mond van de HEERE heeft gesproken. 
Het oordeel over Jeruzalem 
21 Hoe is de trouwe stad 
tot een hoer geworden! 
Vol recht was zij, 
gerechtigheid overnachtte in haar, 
maar nu – moordenaars! 
22 Uw  zilver is tot schuim geworden, 
uw wijn is vermengd met water. 
23 Uw vorsten zijn opstandig 
en metgezellen van dieven. 
Ieder van hen houdt van geschenken, 
zij jagen wederdiensten  na. 
De wees doen zij geen recht, 
en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet. 
24 Daarom spreekt de Heere, 
de HEERE van de legermachten, 
de Machtige van Israël: 
Wee u!  Ik zal troost halen bij mijn tegenstanders, 
Ik zal mij wreken op mijn vijanden. 
25 Ik zal mij  tegen u keren, 
Ik zal uw schuim als met loog uitzuiveren 
en Ik zal al uw tin wegnemen. 
26 Ik zal uw rechters teruggeven als vroeger, 
en uw raadslieden als in het begin. 
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Daarna zult u genoemd worden: 
stad van de gerechtigheid, trouwe stad. 
 

Lied 478 (Liedboek voor de Kerken 1973)  

 

 

Evangelielezing,  Lucas 19, 41 - 48 (NBG ’51)  

41 En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar 42 en 
zeide: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient; maar thans is het 
verborgen voor uw ogen. 43 Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een 
bolwerk tegen u zullen opwerpen 44 en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw 
brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de 
andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag. 45 En Hij ging 
de tempel binnen en begon de kooplieden uit te drijven, 46 en Hij zeide tot hen: Er staat 
geschreven: En mijn huis zal een bedehuis zijn, maar gij hebt het tot een rovershol 
gemaakt. 47 En Hij leerde dagelijks in de tempel. De overpriesters en schriftgeleerden, 
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evenals de voornaamsten van het volk, zochten gelegenheid Hem om te brengen 48 maar 
zij vonden niets dat zij zouden kunnen doen, want al het volk hing aan zijn lippen. 

Lied 187 (verzen 1 en 3 voorzang)  

Preek 

Lied 772 (couplet 1 voorzang)  

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 175 (vers 3 voorzang)  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
‘In de Heer vind ik al mijn sterkte’, El Senyor, Taize 
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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 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 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. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente. 
 
  Bloemengroet 
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet  van de gemeente 
naar mevrouw  

Mededelingen 

 
Zondag 13 november  
In de dienst van komende zondag gaat ds. K. Santing  voor.  
 
 
 
Op zondagmiddag 27 november,  
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vindt de dienst plaats waarin  onze dominee,  Gerben Westra, voor het laatst voorgaat als 
‘dienstdoend’ predikant – daarna is hij  formeel ‘emeritus’.  De dienst begint  om 14.30 uur 
in de Taborkerk te Ede. De ochtenddienst komt dan te vervallen.  
De dienst is natuurlijk in de eerste plaats een eredienst, die het begin van de Advent 
markeert. Eerder een ‘welkomstdienst’ dus, dan een afscheidsdienst! Naast aandacht voor 
het Woord is er ruimte voor fraaie muziek:  Margret Spelt en Bert Wisgerhof verzorgen de 
muzikale omlijsting van deze bijzondere viering. We vieren de Maaltijd des Heren. Ds. 
Wilbert van Iperen en ds. Gerben Westra gaan voor.  
 
Ná de dienst is er een receptie ter gelegenheid van het officiële afscheid. 
Wie betrokken was / is bij de Tabor en haar predikant is hartelijk welkom.  
 
Noteert u deze datum alvast in de agenda. Giften voor het afscheid zijn welkom op het 
nummer van de Wijkkkas Protestantse Wijkgemeente Tabor NL22 RABO 0312464789 o.v.v 
afscheidscadeau.  
Op verzoek van dominee Westra is de bestemming van dit afscheidscadeau de welbekende 
Stichting Imani. We hopen dat u deze bestemming van harte ondersteunt.  
Voor vragen en opmerkingen kunt terecht bij:  
  
Megchelien van den Broek,  namens het organiserend comité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar  
Organist : Mieke van Dommelen  Koster : Rob van der Steeg 

 
 


