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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Fantasia g-moll - Johann Pachelbel (1653-1706) 

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 74: 10, 13 en 14 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 146C: 1 en 7 
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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 (Herziene Statenvertaling) 

15Want 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. 16U 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. 17Duizend 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. 18En 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. 19Want 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. 
20De 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. 21Met 
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.  

Lied 772 

Evangelielezing,  Lucas 10: 25 – 37 (NBV21) 

25Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat 
moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat 
er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, 
uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw 
verstand, en uw naaste als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe 
dat en u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie 
is mijn naaste?’ 30Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van 
Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn 
kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig 
kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog 
om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep 
ook hij met een boog om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg 
medelijden toen hij hem zag. 34Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over 
zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een 
logement, waar hij voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de 
eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn 
terugreis vergoeden.” 36Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het 
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slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft 
betoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 

Lied 992 

Preek 

Lied 422 

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, stil gebed, Onze Vader 

Lied 416 (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

Fuga in F-dur - Johann Pachelbel (1653-1706)
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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 
 
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’,  door de zijdeur, rechts naast het kleine 
orgeltje.  

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in Armenië’ 
Een tweede project dat wij in Tabor dit jaar willen steunen is een project van de Wilde 
Ganzen voor kinderen in Armenië. 
 
In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor mensen met 
een meervoudige beperking op het platteland is nauwelijks aandacht. Zij communiceren 
op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig en hebben regelmatig andere 
gezondheidsproblemen. 
Nrane Children and Youth Development is een organisatie die opkomt voor deze mensen. 
Zij willen samen met de Nederlandse Stichting Asmik de kwaliteit van leven voor met name 
kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard nodig, want veel kinderen krijgen 
geen goede zorg. Revalidatiecentra op het platteland zijn vaak op te grote afstand, vervoer 
is lastig en de gezinnen waar ze uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen niet geschikt voor 
gemakkelijke verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de juiste zorg krijgen. 
Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, logopedist en 
ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een behandelplan en geven 
ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze ondersteuning bij het aanpassen van de 
woning of bij aanschaf van meubilair en hulpmiddelen. Het streven is om de ouders actief 
mee te laten werken en het eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een 
steungroep op te richten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving). 
 

 



5 

 

Mededelingen 

Zondag 11 september 

In de dienst van volgende week gaat ds. Lieke van Zanden (ELG Ede) voor. 
 

Concert cadeau voor Rob v.d. Steeg: 10 september, 16.00 uur 
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.  Er klinken werken van o.a.  
Bach, Krebs, Rheinberger en Asma. 
Daarna volgen een hapje en een drankje. 
Wie Rob  hartelijk is toegedaan is  welkom in de Taborkerk op 10 september vanaf 16.00 
uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Nieuwkoop (Zwolle) Lector : Nel Hup 
Organist : Margret Spelt Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid:    Erik Velthuijs 
 

 


