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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Vater unser im Himmelreich,  (in memoriam J.P. Sweelinck), K. van Eersel (geb 1944) 

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  55: 1, 3 en 4  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied 305 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, Jesaja 30, 15 - 21 (uit de Herziene Statenvertaling)  

15 Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost 
worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. 
16 U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten. Daarom zúlt u vluchten. En op 
snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw achtervolgers ook snel zijn.  
17 Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen 
op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier 
op een heuvel. De HEERE wacht 18 En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal 
zijn; en daarom zal Hij zich verheffen om zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is 
een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten. 19 Want op Sion zal het volk 
wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide 
roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden. 20 De Heere zal u wel geven brood van 
benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: 
uw ogen zullen uw leraren zien. 21 Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: 
Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. 
 

Antwoordpsalm 112: 1, 3 en 5  

Evangelielezing, Lucas 13, 22 – 30 (volgens NBG ’51)  

22 En Hij trok verder langs steden en dorpen, predikende en reizende naar Jeruzalem. 23 
En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? 24 Hij zeide tot 
hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te 
gaan, doch het niet kunnen. 25 Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en 
de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen 
zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, 
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vanwaar gij zijt. 26 Dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben voor uw ogen gegeten en 
gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd. 27 En Hij zal tot u spreken, zeggende: Ik 
weet niet, vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. 28 Daar 
zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien 
en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen. 29 En zij zullen 
komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanliggen in het Koninkrijk Gods. 
30 En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen 
zijn. 

Lied 969 

Preek 

Lied 970 

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.  

Tafelgebed 

Onze Vader  
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Breken en delen: helen 

Musica sub communione: Ach was soll ich Sünder machen, J. Pachelbel (1653 - 1706) 

Dankzegging 

Lied  416  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
Nun danket alle Gott, J.S.Bach (1685 - 1750) 
(gemeente daat 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 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 
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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 groet en gelukwens van de gemeente 
naar  

Mededelingen 

 

PGE / toekomst van Tabor 
De  paginagrote mededeling in  de augustus-editie van het Kerkblad, over de toekomst die 
sommigen voor de Protestantse Gemeente Ede in gedachten hebben, heeft tot grote 
onrust geleid – niet alleen in Tabor.  
In het niet ondertekende stuk wordt gezegd dat besloten zou zijn (en dat dat besluit 
binnenkort bevestigd zal worden) dat alle kerken van de PGE worden dichtgegooid, 
behalve de Emmaüs (die kennelijk een beschermende status aparte heeft) en de Open Hof, 
die voortaan als enig kerkgebouw voor de hele PGE dienst zal doen.  
Een en ander wordt uitgelegd noch onderbouwd. Het wijkt sterk af  van wat eerder tijdens 
tamelijk vrolijke en veelbelovende bijeenkomsten  met veel mensen uit de hele PGE is 
besproken.  
Daar was sprake van ‘scenario’s.’ Drie in getal. Zonder overleg of nadere aankondiging is 
daar niets van over gebleven – en zo heeft het vertrouwen in een gezamenlijke toekomst 
(mogelijk zelfs in een samen te bouwen nieuw kerkgebouw) plaatsgemaakt voor schrik, 
dreiging (‘dan zeg ik mijn lidmaatschap op’) en verdriet.  
Er was van veel kanten gewaarschuwd: doe het nu niet op deze manier. Wacht in elk geval 
op het bestelde rapport van ‘Kerkelijk Waardebeheer’, waarin de onderscheiden 
gebouwen van de PGE deskundig en onafhankelijk op hun (gebruiks)mogelijkheden 
zouden worden geschat en beoordeeld. 
Men heeft gemeend die adviezen in de wind te kunnen slaan. Met bovenvermeld effect: 
wie een paar duizend mensen in de stress wil jagen, moet dat zó doen! 
Inmiddels ligt het rapport van ‘Waardebeheer’ er.  De plannetjes van de mensen van de 
‘Projectgroep’ (zulke genootschappen  hebben altijd ietwat non-descripte maar griezelige 
namen) lijken er volledig door te worden onderuit gehaald. Wordt vervolgd! 
 
Overigens schrijf ik dit stukje ondanks publicatie- en schrijfverboden die de ‘Projectgroep’ 
heeft verordonneerd – we lijken te leven in Moskou op de Veluwe! 
GHW 

Brief aan de AK 



6 

 

Ons gemeentelid Nel Hup schreef al eerder aan de AK, om haar zorgen te delen over de 
ontwikkelingen in de PGE. In afgelopen week schreef ze opnieuw. Díe brief is in een aantal 
exemplaren aanwezig in de kerk. Wie wil heeft de mogelijkheid met een handtekening 
zijn/haar adhesie te betuigen. 
De AK wordt van alle kanten benaderd met (kritische) vragen. Het zou jammer zijn als de 
stem van Tabor in dat koor zou ontbreken.  Aanbevolen dus ! 
 

Noteer alvast: 10 september 
Op 11 augustus vierde onze gewaardeerde koster Rob van der Steeg zijn 80e verjaardag: 
uiteraard is hij die dag in de bloemetjes gezet! 
Maar daar kan het natuurlijk niet bij blijven: er is besloten hem – als de orgelliefhebber die 
hij óók is- een concert aan te bieden. Margret Spelt en Bert Wisgerhof zullen de jubilaris 
een klein uur lang ‘toe-spelen’ op de orgels van de Taborkerk. Daarna volgen een hapje en 
een drankje. 
Wie Rob  hartelijk is toegedaan is hartelijk welkom in de Taborkerk op 10 september vanaf 
16.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Elly Hoogteijling.  
Organist : Mieke van Dommelen  Koster : Rob van der Steeg 

 
 


