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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalbewerking "Ach Gott, vom Himmel sieh darein", Johann Nikolaus Hanff (1665-1711) 
 
Ach Gott, vom Himmel sieh' darein 
Und lass' dich des erbarmen, 
Wie wenig sind der Heil'gen dein, 
Verlassen sind wir Armen: 
Dein Wort man lässt nicht haben wahr, 
Der Glaub' ist auch verloschen gar 
Bei allen Menschenkindern. 
 
(tekst: Martin Luther) 

 

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 25 b  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
 

301f 
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Glorialied vervalt in de Veertigdagen  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

 

Zondagsgebed 

 

Toralezing, Exodus 34, 1 – 10  (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, 
dan zal Ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in 
stukken gebroken hebt. 
2 Wees tegen de morgen gereed; vervolgens moet u in de morgen de berg Sinaï opklimmen 
en daar, op de top van de berg, voor Mij gaan staan. 
3 Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen en ook mag op heel de berg niemand 
gezien worden, het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. 
4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de 
morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de HEERE hem geboden had, en hij nam de twee 
stenen tafelen in zijn hand. 
5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de 
HEERE uit. 
6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en 
genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, 
7 die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en 
zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de 
ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde 
en vierde geslacht. 
8 Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer 
9 en zei: Heere, als ik nu genade in Uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons 
midden meegaan. Zeker, het is een halsstarrig volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en 
onze zonde, en neem ons aan als Uw erfelijk bezit. 
10 Toen zei Hij: Zie, Ik sluit een verbond; ten overstaan van heel uw volk zal Ik wonderen 
doen, zoals die op de hele aarde en onder welk volk ook nog nooit tot stand gebracht zijn. 
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Ja, heel het volk, in het midden waarvan u verkeert, zal de daden van de HEERE zien, want 
het is ontzagwekkend wat Ik met u ga doen. 

Lied 329 – 1 solo / herhaling allen  

Evangelielezing,  Lucas 11, 14 – 26 (volgens NBG ’51)  

14 En Hij was bezig een boze geest uit te drijven en deze was stom. En het geschiedde, 
toen de geest uitgevaren was, dat de stomme sprak. En de scharen verwonderden zich. 15 
Doch sommigen van hen zeiden: Door Beelzebul, de overste der boze geesten, drijft Hij de 
geesten uit. 16 Anderen begeerden, om Hem te verzoeken, van Hem een teken uit de 
hemel. 17 Maar Hij kende hun gedachten en zeide tot hen: Ieder koninkrijk, dat tegen 
zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en het ene huis valt op het andere. 18 Indien ook de 
satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe zal zijn koninkrijk kunnen standhouden? Want gij zegt, 
dat Ik door Beelzebul de boze geesten uitdrijf. 19 Indien Ik door Beelzebul de boze geesten 
uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? Daarom zullen zij rechters over u zijn. 20 Maar 
indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u 
gekomen. 21 Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn 
bezit in veiligheid. 22 Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem 
overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit. 23 
Wie met Mij niet is, die is tegen Mij en wie met Mij niet bijeenbrengt, die verstrooit. 24 
Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te 
zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben 
uitgevaren. 25 En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en 
neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. 
En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin. 

Acclamatie 339a (1e regel voorzang, rest allen)  

Preek 

Lied 321 in wisselzang: 1, 3, 5 voorzang; 2, 4, 6 en 7 allen 

Viering van de Maaltijd des Heren  

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 
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Voorbeden, de intenties steeds beantwoord  met acclamatie 

 

v. Vrede zij met u! 
a. En met uw geest. 
v. Verheft uw harten. 
a. Wij hebben ons hart bij de Heer.  

Gezongen tafelgebed ‘Gij die het licht tevoorschijn roept’ (T  Henk Jongerius |  M. Henry 
Purcell)  

 
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: 
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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: 
 

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.  
  vervolg op volgende pagina 
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.  
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Onze Vader 

Lied 389: 1 en 3 voorzang, 2 en 4 allen 

Breken en delen 

Aria prima, Johann Jakob de Neufville (1684-1712) 

Dankzegging 

Lied 653: 1 en 5 voorzang; 2 en 7 allen  (gemeente gaat staan)  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
  

 Hymne, op. 90 nr. 2, Flor Peeters (1903-1986) 

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 Imani, Kenia. 
Het werk van Imani in Nairobi, Kenia, steunen wij in Tabor al sinds mei 2011. De lijntjes zijn 
kort. Ieder kwartaal krijgen we een verslag waarin beschreven staat hoe het met de 
kinderen gaat. Gisteren ontvingen we het jaarverslag. Daar zullen we de volgende keer uit 
vertellen. Alle kinderen, het zijn er nu 241, krijgen het onderwijs dat bij hen past. Dat begint 
al bij de voorschoolse activiteiten, zodat de kinderen, zodra ze naar school mogen, aan de 
vereiste leervoorwaarden voldoen. Na de basisschool en het voortgezet onderwijs mogen 
de kinderen een beroepsopleiding volgen of naar de universiteit. Behalve dat scholing heel 
belangrijk is, is ook een goede gezondheidszorg een speerpunt. Als de kinderen 
binnenkomen hebben ze vaak allerlei ziektes en ontstekingen onder de leden en zijn 
ondervoed. Alles wordt behandeld, zodat de kinderen gezond en gelukkig door het leven 
gaan.  
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De omstandigheden in Kenia zijn verre van gunstig. Al jaren heerst er een vreselijke 
droogte. De oorlog in Oekraïne heeft er voor gezorgd dat er schaarste is aan graan en dat 
de prijzen alleen maar stijgen. Imani krijgt geen subsidie. Ze zijn volledig afhankelijk van 
donoren. Omdat het economisch zware tijden zijn, haken veel binnenlandse donoren af. 
Bij de overheid en de politie in Nairobi heeft Imani een hele goede naam. Vondelingen en 
kinderen, waar ouders of familieleden niet voor kunnen zorgen, worden naar Imani 
gebracht. Gelukkig komt het ook voor dat na verloop van tijd kinderen weer opgehaald 
kunnen worden door familie of dat kinderen geadopteerd worden door 
een Keniaanse familie.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijk meelevende  groet van de gemeente 
naar mevrouw Pauline Velthuijs, Pienemanstraat 82 

Mededelingen 

Zondag 19 maart  

In de dienst van volgende week gaat  ds. Cees Hendriks (Ede) voor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Voorgangers: Pieter Endedijk en Gerben H. Westra 
Lector: Ant van Donselaar 
Organist: Bert Wisgerhof 
Koster: Rob v.d. Steeg 
Beeld en geluid: Erik Velthuijs 
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