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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Jan Zwart (1877-1937): Orgelkoraal Psalm 91, "Hij die op Gods bescherming wacht". 

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp is 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 91 : 1, 2 en 3 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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De Schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed  ‘ …in deze veertig dagen en heel ons leven.’   G. Amen. 

Lezing uit de Tora   -  Genesis 2, 15 - 3, 7 (uit de Herziene Statenvertaling) 

15 De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en 
te onderhouden. 
16 En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, 
17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want 
op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 
18 Ook zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem 
maken als iemand tegenover hem. 
19 De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de 
lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend 
wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. 
20 Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van 
het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. 
21 Toen liet de HEERE God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel; en Hij 
nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. 
22 En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij 
bracht haar bij Adam. 
23 Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! 
Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. 
24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw 
hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. 
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. 
1 De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt 
had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van 
alle bomen in de hof? 
2 En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, 
3 maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: 
U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. 
4 Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. 
5 Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en 
dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. 
6 En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor 
het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij 
nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at 
ervan. 7 Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij 
vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. 
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Antwoordpsalm 91 : 4, 5 en 6 

Evangelielezing  -  Matteüs  4, 1 – 11 

1Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de 
duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste 
honger. 3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat 
deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet 
alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. 
5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van 
het dak des tempels, 6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar 
beneden; er staat immers geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, 
en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. 
7 Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. 
8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de 
koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, 
indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. 10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er 
staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. 11 
Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem. 
 

Psalm 91 : 7 en 8  

Preek 

                            Stil moment van inkeer en bezinning 

Lied 536 

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 en stil gebed  met acclamatie 368 E 

Onze Vader 

Lied 538   (gemeente gaat staan) 

 

Heenzending en zegen 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a. 

 
 
(gemeente gaat zitten) 
 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Pavana lachrimae,. 

 

Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een 
ambtsdrager 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 mensen op de vlucht in Oekraïne. 
 
Donderdag 24 februari 2022, nu al weer een jaar geleden, werden we opgeschrikt door 
het bericht: 'Het is oorlog in Oekraïne!' 
Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog vindt er op zo'n grote schaal een invasie 
plaats in een Europees land. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de 
toekomst voor de mensen in Oekraïne.  
Sindsdien is de situatie verder geëscaleerd. Steden zijn gebombardeerd met vele doden 
en gewonden tot gevolg. Honderdduizenden Oekraïners zijn op de vlucht geslagen, op 
zoek naar veiligheid in de buurlanden. Vooral vrouwen en kinderen, want mannen blijven 
achter om te vechten. 
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de 
vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden 
hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en 
kleding uitgereikt.  
  
Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne. Met uw 
bijdrage aan de collecte steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen 
een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. We 
bevelen deze collecte van harte bij u aan! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
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Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet èn felicitaties van de gemeente 
naar (deze informatie ontbreekt op de website i.v.m. privacywetgeving). 

 

Mededelingen 

Zondag  

In de dienst van volgende week gaat ds. Elly Bakker voor.  
Elly Hoogteijling en Marcel Bourgeois zullen bevestigd worden tot ouderling. 
 
Wie o wie? 
Wie zou ons willen helpen bij het maken van de Kerkbrief? Het gaat hier om het contact 
leggen met de gastpredikant en het uitwerken van de orde van dienst. Ant van Donselaar 
kan u er meer over vertellen. 
 
5 maart ‘koffie+’ 
De gemeenteleden van Tabor zijn van harte uitgenodigd voor de ‘Koffie+’ bijeenkomst na 
de dienst van volgende week, 5 maart. U zult dan bijgepraat worden over de gang en de 
stand van zaken binnen de wijkgemeente Tabor en de PGE. Er is ruim gelegenheid al uw 
vragen te stellen aan ds. Cees Hendriks, die het PGE-proces begeleidt. 
 
Lezing 'Matthäus Passion'                                                                                                                                                      
Ter voorbereiding op het concert van zaterdag 1 april van de Matthäus Passion van J.S. 
Bach in de Bethelkerk in Lunteren  zal de dirigent Gert Jan van der Pol op maandag 6 
maart 20.00 uur in de Maranathakerk, Hertenlaan 37, Lunteren e.e.a. vertellen over het 
werk. Zie verder programma Bespreek het Samen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger  : Ds. Nico Vlaming Lector : Nel Hup 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 
 

 


