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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Psalm 25, Johann Th. Lemckert (*1940) 

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: 25, 1,2,3 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

in de tijd voor Pasen wordt geen Gloria gezongen 
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Toralezing  Exodus 24, 12-18 

12 De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan 
zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik opgeschreven heb om hun te 
onderwijzen. 
13 Toen stond Mozes op, met zijn dienaar Jozua, en Mozes klom naar boven, de berg van 
God op. 
14 Hij zei tegen de oudsten: Blijf hier op ons wachten, totdat wij bij u terugkomen. En zie, 
Aäron en Hur blijven bij u. Wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. 
15 Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. 
16 De heerlijkheid van de HEERE bleef op de berg Sinaï rusten, en de wolk bedekte hem zes 
dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes, vanuit het midden van de wolk. 
17 De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van 
de Israëlieten als een verterend vuur. 
18 Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verder op. En Mozes was veertig dagen en 
veertig nachten op de berg. 
 

Lied 825:8  ‘God heeft zichzelf ons toegewend’  

Evangelielezing  Matteus 17, 1-9   

1 En zes dagen later nam Jezus Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij 
leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid. 2 En zijn gedaante veranderde voor hun 
ogen en zijn gelaat straalde gelijk de zon en zijn klederen werden wit als het licht. 3 En zie, 
hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot 
Jezus: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan, 
voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een. 5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar 
overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn 
Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem! 6 Toen de discipelen dit 
hoorden, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd.      7 En 
Jezus kwam bij hen, raakte hen aan en zeide: Staat op en weest niet bevreesd. 8 Toen zij 
hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. 
9 En terwijl zij van de berg afdaalden, gebood Jezus hun, zeggende: Vertelt niemand dit 
gezicht, voordat de Zoon des mensen uit de doden is opgewekt. 
 

Zondagslied  941 ‘waarom moest ik uw stem verstaan’ 

Preek 
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Lied  540  ‘het waren tien geboden’  Allen zingen de coupletten waar Melodie A bij staat, de 
voorzangers zingen de coupletten met Melodie B 

 

Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers Elly Hoogteijling en Marcel Bourgeois  

Inleiding 

Vragen en gelofte 

Bevestiging  

Lied  362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ 

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente 

V. Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 
hooghouden in hun ambt?  

G. Ja dat willen wij van harte.  

V: Wij wensen wij elkaar de vrede van Christus 

 

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  544  1, 2 en 5  ‘Christus naar wie wij heten’   (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
( Gemeente gaat zitten) 
 

Praeludium et Fuga in e-moll, BWV 555, (niet van) Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
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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 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt, Arnhem. 
 
U weet het eigenlijk al wel:  al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van 
Kruispunt Arnhem. Dak- en thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij Kruispunt 
zijn ze welkom voor een warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het invullen van 
formulieren, bij bezoek aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de gevangenis 
terecht komen, dan worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast een 
beroepskracht werken er vele vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van kerken 
uit Arnhem en de omgeving. Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt weten we 
dat ieder dubbeltje heel goed besteed wordt. Onlangs waren wij weer aan de beurt om te 
koken. Nu voor 50 mensen. Het worden er steeds meer, de zorgen worden groter. De 
bezuinigingen op de gezondheidszorg laten diepe sporen na.  
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen! 

 
De tweede 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 sociaal 
isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat tijdelijk 
nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.  

 
 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente èn ter 
bemoediging naar de twee nieuwe ambtsdragers. 
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Mededelingen 

Zondag  

Volgende week is er een gezamenlijke dienst met de ELG in Tabor.                                                        
Voorgangers zijn ds. Gerben H. Westra en ds. Pieter Endedijk. We vieren de Maaltijd van de 
Heer.                       

In memoriam Sander Pruiksma 
We ontvingen het bericht van het plotseling overlijden van Sander Pruiksma op 23 februari. 
Hij is 53 jaar geworden. Wij kennen Sander nog als kleine jongen, toen hij met zijn ouders 
Lolke en Wouda Pruiksma in Tabor kwam, en later, toen hij nog een periode diaken was. 
Zijn fysieke beperkingen weerhielden hem er niet van zich volop bezig te houden met de 
natuur en met de samenleving. Hij was politiek geëngageerd, geïnteresseerd en trouw aan 
zijn principes. Vrijdag 3 maart is er afscheid van hem genomen. 
 
Vandaag ‘koffie+’ 
De gemeenteleden van Tabor zijn van harte uitgenodigd voor de ‘Koffie+’ bijeenkomst na de 
dienst in de Grote Zaal van Ons Huis. 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. 
 
Veel gemeenteleden vroegen om de tekst, waarin beschreven staat dat aan Tabor de 
belofte is gedaan t/m 2026 open te blijven. 
Hieronder leest u wat daarover in het beleidsplan van de PGE staat. Zie de cursief 
afgedrukte alinea. Het beleidsplan staat op de website van de PGE. 
 
3.4 Aantal wijkgemeenten en kerkgebouwen  
Het aantal wijkgemeenten blijft vooralsnog gehandhaafd op 5. Zoals reeds is aangegeven, 
heeft Emmaüs een andere status dan een gewone wijkgemeente hoewel deze gemeen-
schap bij de toedeling van middelen behandeld wordt als een wijkgemeente. Indien wijk-
kerkenraden voornemens zijn onderling de samenwerking te intensiveren of willen vereni-
gen, zijn zij hierin vrij. De Algemene Kerkenraad heeft hierbij wel een coördinerende taak en 
de opdracht om recht te doen aan de kerkelijke verscheidenheid.  
In het kader van de fusie is afgesproken dat de Taborkerk de komende 10 jaar (tot 2027) als 
kerkelijk centrum voor de wijkgemeente Tabor zal worden gehandhaafd. Alleen de wijkge-
meente zelf kan bepalen dat de verkoop van dit kerkelijk centrum eerder plaats vindt dan 
deze termijn. Een en ander afhankelijk van de wens c.q. de noodzaak dit kerkgebouw voor 
deze wijkgemeente in stand te houden.  
Voorts is afgesproken dat de Noorderkerk tot en met het jaar 2020 zal worden gehuurd 
voor de erediensten van de wijkgemeente Noord. Ver voor die tijd zal worden nagegaan of 
de behoefte aan dit gebouw een mogelijke verlenging van die termijn wenselijk dan wel 
noodzakelijk wordt geacht.  
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De overige kerkgebouwen – De Open Hof, Beatrixkerk, Emmaüs en de kerk in Harskamp – 
zullen de komende beleidsperiode voor kerkelijke activiteiten gehandhaafd blijven. De PGE 
streeft naar optimalisatie van verhuur en andere exploitatievormen van de gebouwen. 
 
(geraadpleegd 2-3-2023: https://www.protestantsegemeente-ede.nl/akbeleidsplan) 

 
Andere punten die aan de orde kunnen/zullen komen zijn bijvoorbeeld de verhuur van de 
Consistorie en Ons Huis, meldpunt overlijden, pastorale zorg, samenwerking met 
Evangelisch Lutherse Gemeente en wat verder ter tafel komt. 
 
Leerhuis  
8 maart komt dr. W. Klouwen spreken n.a.v. het boek ‘Bijbels ABC’, waarin Miskotte de 
gemeente wilde toerusten tot een ‘betere weerstand’ tegen de hatelijke ideologie van de 
Nazi’s, die gruwelijk en gewelddadig Europa in de greep genomen hadden. Hoe actueel als 
je de krant van vandaag er op naslaat en leest wat er in het Europa van nu gebeurt. 
Plaats en tijd: Zijzaal van Ons Huis, 20:00. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger : ds. Elly Bakker Lector : Ina Verstrate 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
 
 

 


