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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‚Wie schön leuchtet der Morgenstern‘, E.F. Richter (1808 - 1879) 

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 66: 1, 2 en 6  
 
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door  
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Glorialied 150a 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, Jesaja 62, 1 – 5  (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, 
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn, 
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans, 
en haar heil als een brandende fakkel. 
2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien 
en alle koningen uw luister; 
u zult met  een nieuwe naam genoemd worden, 
die de mond van de HEERE bepalen zal. 
3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE 
en een koninklijke tulband in de hand van uw God. 
4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene, 
en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij, 
maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar, 
en uw land: getrouwde; 
want de HEERE verlangt naar u, 
en uw land zal getrouwd worden. 
5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw, 
zo zullen uw kinderen trouwen met u; 
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, 
zo zal uw God zich over u verblijden. 
 

Lied 176: 1, 2 en 6 
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Evangelielezing,  Johannes 2, 1 – 11 (vert. Exegeseteam Monshouwerstichting / Nieuwe Bijbelschool – 

Klaas Holwerda)  

1 Op de derde dag gebeurde het: 
een bruiloft in Kana in Galilea 
en de moeder van Jezus was daar. 
2 Ook Jezus was met zijn leerlingen tot de bruiloft geroepen. 
3 Toen er gebrek aan wijn was , 
zei de moeder van Jezus tegen hem: 
Ze hebben geen wijn. 
4 Jezus zei tot haar: 
Wat is er tussen mij en jou, vrouw? 
Mijn uur is nog niet gekomen . 
5 Zijn moeder zei tot de bedienden : 
Wat hij jullie ook zegt, doe het! 
6 Daar waren zes stenen watervaten neergezet 
naar het reinigingsgebruik van de Joden, 
elk met een inhoud van twee of drie metreten . 
7 Jezus zei tot hen: 
Vul de vaten met water! 
Zij vulden ze tot boven aan toe. 
8 Hij zei tot hen: 
Put nu 
en breng het naar de tafelmeester ! 
Ze brachten het. 
9 Toen de tafelmeester het water proefde dat wijn geworden was 
(hij wist niet waar vandaan die was, 
maar de bedienden wisten het, die het water geput hadden), 
riep de tafelmeester de bruidegom 
10 en zei tot hem: 
Ieder mens zet eerst de goede wijn voor 
en wanneer ze dronken zijn de mindere, 
maar jij hebt de goede wijn tot nu bewaard! 
11 Dit deed Jezus als begin(sel) van zijn tekenen 
in Kana in Galilea. 
Zo maakte hij zijn heerlijkheid zichtbaar 
en zijn leerlingen kregen vertrouwen in hem. 

Acclamatie 339a 

Preek 

Lied 525 
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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 

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.  

Lied 389  

Tafelgebed 

Onze Vader  

Breken en delen: helen 

Musica sub communione: ‘Ach wie flüchtig, ach wie nichtig‘, Joh. Pachelbell (1653 – 1706)  

Dankzegging 

Lied  924  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a.  
 
Andante religioso in Bes, F. Mendelssohn (1809 - 1847). 
(gemeente gaat zitten)  

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 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 de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor 

Bloemengroet 

Onbekend. Het Kerkelijk Bureau (D. de Jong) reageerde niet op een  verzoek om gegevens 
m.b.t. verjaardagen.  

Mededelingen 

 
Zondag 22 januari 
In de dienst van komende zondag gaat ds. Ries Nieuwkoop  (emeritus Zwolle) voor.  
 

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