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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Meditatie over psalm 62, L. v.d. Steen (geb 1973) 

De kaarsen worden aangestoken 

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 98d 

Kyriegebed/inleiding en gloria 

 

Glorialied 154d: 1 (voorzang), 8  (allen) en 10 (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 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Lezing uit de Geschriften, Spreuken 3, 13 - 208 (volgens de Herziene Statenvertaling)   

13 Welzalig is de mens die wijsheid vindt, 
de mens die inzicht verkrijgt, 
14 want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver 
en haar inkomen beter dan bewerkt goud, 
15 zij is kostbaarder dan robijnen. 
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken. 
16 Lengte van dagen is in haar rechterhand, 
in haar linkerhand zijn rijkdom en eer. 
17 Haar wegen zijn lieflijke wegen, 
al haar paden zijn vrede. 
18 Zij is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: 
wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. 
19 De HEERE heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, 
de hemel met inzicht gevestigd. 
20 Door zijn kennis hebben de diepe wateren zich  een weg gebaand, 
en druipen de wolken van dauw. 
 
Antwoordpsalm 19a  

Epistellezing, Romeinen 11, 33 – 36 (volgens NBG ’51)  

33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn 
beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! 34 Want: wie heeft de zin des Heren 
gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest 35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, 



3 

 

waarvoor hij vergoeding ontvangen moet 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 
alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen. 
 
Lied 535 (uit Zangen van zoeken en zien)  

 

 
 
Evangelielezing: Johannes 10, 31 - 42 (volgens NBV ’21)  

 

31Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze Hem wilden stenigen, 32zei Jezus: ‘Ik 
heb door de Vader veel goeds voor u gedaan; om welke goede daad wilt u Me 
stenigen?’ 33‘Voor een goede daad zullen we U niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel 
voor godslastering: U bent een mens, maar U beweert dat U God bent!’ 34Jezus zei: ‘Staat 
er in uw wet niet geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? 35De Schrift blijft altijd 
van kracht; als mensen tot wie God spreekt goden genoemd worden, 36hoe kunt u Mij, 
door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden, dan beschuldigen van 
godslastering wanneer Ik zeg dat Ik Gods Zoon ben? 
37Als wat Ik doe niet van mijn Vader komt, geloof Me dan niet,  
38maar als dat wel het geval is en toch gelooft u Mij niet, geloof dan tenminste wat Ik 
doe. Dan zult u begrijpen dat de Vader in Mij is en dat Ik in de Vader ben.’ 39En weer 
wilden ze Hem grijpen, maar Hij ontsnapte. 
40Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerder 
gedoopt had. Daar bleef Hij. 41Veel mensen kwamen naar Hem toe; ze zeiden: ‘Johannes 
heeft weliswaar geen tekenen verricht, maar alles wat hij over deze man gezegd heeft is 
waar.’ 42En velen kwamen daar tot geloof in Hem. 
 

Acclamatie 338b  

Preek 
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Lied 848: 1 (voorzang), 3 (allen) en 4 (voorzang)  

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang   

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 418: 1, 2 (beide voorzang) en 4 (allen)  

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

voorzang:   Lied 425  

 

a. Amen  
 
O rest in the Lord uit Elijah, F. Mendelssohn (1809 - 1847)  

 

Bij de dienst 

Een enkele ‘dienstmededeling’:  
 
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’,  zijn we  extra voorzichtig. Dat 
betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, het aandeel van de 
voorzanggroep is navenant groter.  
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de 
1,5 meter-regel in acht!  
 
Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen. 
 
Houd u aan de door pijlen aangegeven looprichting. 
 
Voorlopig vervalt het koffiedrinken na de dienst.  
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‘Koffie plus’ 

De aangekondigde ‘koffie plus’ gaat vandaag wél door – maar in aangepaste vorm.  
Een ieder blijve zitten waar zij/hij zit. Er wordt koffie geserveerd. 
Wij gaan met elkaar in gesprek over ontwikkelingen in de PGE en in Tabor.  
Dat gesprek was al eerder gepland, werd verplaatst en wordt dus vandaag gevoerd; het 
kan eigenlijk niet wachten.  
 
Maar we doen het ‘veilig’.  

*) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Het Holy Family Hospital in Berekum in Ghana. 
Dit jaar collecteren we drie keer voor dit doel.  
Het Holy Family Hospital is een groot opleidingsziekenhuis in de plaats Berekum in 
Ghana. Vroeger werkten hier Nederlandse tropenartsen. Nu is de leiding in handen van 
Ghanese dokters. Maar nog altijd is er een goede band met Nederlandse artsen  via de 
Stichting Vrienden van Berekum. 
De doelstelling van die stichting is het bevorderen van medische kennis met name in 
Afrikad.m.v. lesgeven, het organiseren van trainingen, colleges, practica, demonstraties 
en operaties. Het sterk verouderde ziekenhuis in Berekum is opgeknapt, 
gemoderniseerd. Tussen het oude gebouw en de nieuwe vleugel moet nog een 
verbindingsstuk worden aangelegd. Tevens worden de laatste oude verloskamers 
verbouwd. Er ontstaat dan een gebouw waar moeders en hun pasgeborenen, kundig, 
veilig en met respect worden verzorgd. Met dit laatste project wordt de renovatie van de 
verlosafdeling voltooid en staat er in Ghana een prachtig en zeer functioneel complex 
voor optimale moeder- en kindzorg. En daar is de opbrengst van deze collecte voor 
bestemd! Van harte aanbevolen. 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze wijkgemeente Tabor. 

Mededelingen 

Zondag 28 november, Eerste Advent 
In de dienst van  komende zondag gaat ds. G.H. Westra  voor.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan naar mevrouw G.B. Zij vierde op 18 november haar verjaardag.  
 

Adventsvespers 
Op de woensdagavonden 1, 8, 15 en 22 december worden in de Tabor adventsvespers 
gevierd, georganiseerd door de samenwerkende kerken in en rond het Beatrixpark: 
Beatrixkerk, Nieuwe Kerk en Taborkerk. 
Ze worden beurtelings verzorgd door de onderscheiden wijken. 
Tijd: 19.30 – 19.50 uur.  
 

http://www.berekum.nl/
http://www.berekum.nl/
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Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Elly Hoogteijling 
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

     
 
   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


