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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Elegy, N. Rawsthorne (1929 - 2019) 

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  86: 1 (voorzang), 4 en 5 allen  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door kyrie en gloria uit de Bonifatiusmis: 

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

Gloria in excelsis, Gloria Domini,Gloria in excelsis Deo Domino! 

Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. 
Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. 
Heer God, hemelse koning, God almachtige Vader; 
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. 
Heer God, Lam Gods, zoon van de Vader; 
Gij die wegneemt de zonder der wereld, ontferm U over ons, 
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. 
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer. 
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Gij alleen de Allerhoogste, 
Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid 
Van God de Vader.  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, Amos 6, 3 – 10  (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Wee de zorgelozen in Sion, 
en de onbezorgden op de berg van Samaria, 
de beroemdsten van de  voornaamste van de volken, 
en tot wie het huis van Israël komt. 
2 Trek naar Kalne en kijk er rond; 
ga vandaar naar het grote Hamath, 
en daal af naar Gath van de Filistijnen. 
Zijn ze beter dan deze koninkrijken? 
Is hun gebied groter dan uw gebied? 
3 U, die de  onheilsdag  ver van u afhoudt, 
maar de zetel van het geweld naderbij brengt; 
4 u, die op bedden van ivoor ligt, 
die op uw rustbanken hangt, 
die lammeren uit het kleinvee eet, 
kalveren uit het midden van de stal; 
5 u, die vrolijk zingt onder het geklank van de  luit 
– zoals David hebben zij voor zichzelf muziekinstrumenten uitgedacht – 
6 u, die wijn uit sprengbekkens  drinkt 
en u zalft met de beste olie, 
maar om de ondergang van Jozef  bekommert u zich niet. 
7 Daarom zullen zij nu als eersten in  ballingschap gaan; 
dan is het feest voorbij voor hen die maar wat rondhangen. 
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8 De Heere HEERE zweert bij zichzelf 
– spreekt de HEERE, de God van de legermachten: 
Ik verafschuw de glorie van Jakob, 
zijn paleizen haat Ik. 
Ik zal de stad uitleveren met al wat zij bevat. 
9 En mocht het gebeuren dat er tien mannen in één huis overgebleven zijn, dan zullen die 
sterven. 
10 Als een familielid, of iemand die hem gaat verbranden, iemands lichaam opneemt om 
de beenderen het huis uit te dragen, zal hij tegen hem die nog binnen in huis is, zeggen: Is 
er nog iemand bij u? En die zal zeggen: Niemand. Daarop zal de eerste zeggen: Stil, 
want dit is niet iets om er de Naam van de HEERE bij te noemen! 
 

Lied 845: 1 (voorzang) 2 en 3 allen 

Evangelielezing, Lucas 16, 19 – 31 (Vert. Jaap Goorhuis, Exegese/vertaalteam Monshouwerstichting/ 

Nieuwe Bijbelschoool)  

19 Er was een rijk man, 
gekleed in purper en fijn linnen, 
elke dag vierde hij schitterend feest. 
20 Er was een bedelaar, Lazarus geheten, 
neergelegd bij zijn poort, vol zweren, 
21 verlangend zijn honger te stillen 
met wat er afviel van de tafel van de rijke. 
Maar ook de honden kwamen zijn zweren likken. 
22 De bedelaar kwam te overlijden 
en werd door de engelen gedragen in Abrahams schoot. 
Ook de rijke stierf en werd begraven. 
23 In de onderwereld slaat hij zijn ogen op, 
onder pijnigingen, 
en ziet Abraham van verre 
en Lazarus in zijn schoot. 
24 Hij riep en zei: 
Vader Abraham, 
heb medelijden met mij 
en stuur Lazarus 
dat hij de top van zijn vinger in water doopt 
en mijn tong verkoelt, 
want ik lijd in deze vlam. 
25 Abraham zei: 
Kind, 
breng je te binnen 
dat jij in je leven het goede ten volle ontvangen hebt, 
net zoals Lazarus het kwade. 
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Maar nu wordt hij hier vertroost 
en heb jij te lijden. 
26 En bij dit alles: 
tussen ons en jullie is een grote kloof gesteld 
opdat zij die van hier naar jullie willen gaan 
dat niet kunnen, 
noch zij van daar naar ons kunnen oversteken. 
27 Toen zei hij: 
Ik vraag u, vader: 
stuur hem dan naar het huis van mijn vader, 
28 want ik heb vijf broers, 
dat hij hen waarschuwt 
opdat zij niet ook terecht zullen komen 
op deze plaats van pijniging. 
29 Maar Abraham zegt: 
Zij hebben Mozes en de profeten, 
naar hen moeten zij horen. 
30 Maar hij zei: 
Nee vader Abraham, 
maar wanneer iemand uit de doden naar hen toekomt 
zullen zij zich bekeren. 
31 Maar hij zei hem: 
Indien zij Mozes en de profeten niet willen horen 
zullen zij zich ook niet laten overtuigen 
wanneer iemand uit de doden opstaat. 

Lied 647: 1 en 3 (voorzang), 2 en 4 allen 

Preek 

Lied 992 (1 en 3 (voorzang), 2 en 4 allen 

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 

 

 
Lied  718  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
Aria, N. Rawsthorne (1929 - 2019) 
  
(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. Vandaag doen dat voor het eerste weer ‘achter’  in de kerk.  

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede 
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese 
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij 
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een 
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sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat 
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’ 
 
De oorlog in Syrië laat diepe sporen na. De mensen zijn voor alle basisvoorzieningen 
volledig afhankelijk van hulp. Voeding, water, elektriciteit, gezondheidszorg, onderwijs, 
psychische hulp: aan alles is gebrek. Velen zijn door het geweld dierbaren verloren en zelf 
getraumatiseerd of gehandicapt geraakt. 
De Syrische organisatie New Start wil de inwoners van het dorp Swaiha een hart onder de 
riem steken met een gezondheidscentrum, waar kinderen tegelijkertijd terecht kunnen 
voor onderwijs en om lekker te spelen.  
Swaiha is moeilijk bereikbaar. De wegen om er te komen zijn slecht. Een dokterspost is er 
niet. 
Voor kinderen is het helemaal saai in Swaiha. De speeltuin is de woestijn. Ze kunnen 
nergens terecht om te praten over de oorlog en ze krijgen niet genoeg gezond eten. 
In 2019 heeft Wilde Ganzen al eens geholpen een gezondheidscentrum te bouwen in de 
nabijgelegen stad Al Bab. Dit centrum is een succes en werd vorig jaar tevens ingezet als 
corona-hulppost. Het nieuwe gezondheidscentrum in Swaiha wordt een dependance, 
waarbij de ambulance in Al Bab straks wordt gedeeld. 
In het centrum komt een opvangplek voor kinderen en hun moeders. Hier krijgen de 
kinderen aanvullend onderwijs en de moeders lees- en schrijfles. Beiden kunnen er terecht 
voor sociale hulp en zo nodig extra voedsel. 
10.000 mensen in Swaiha en omliggende dorpjes profiteren straks van dit mooie initiatief. 
Wij dragen graag ons steentje bij.  

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet  van de gemeente naar mevrouw 
Nel Moesker, Nieuw Boschoord, Bosrand 1 in Lunteren.  

Mededelingen 

 

Zondag 2 oktober  
In de dienst van komende zondag wordt de Maaltijd van de Heer gevierd. Voorganger is 
ds. Gerben Westra.  
 
 
 

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

 
 


