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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Trio in D-dur, J.L. Krebs (1713 - 1780) 

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 – 

 

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 67a  

Kyriegebed / inleiding 

Kyrie en gloria uit de Bonifatiusmis 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Klaagliederen 3, 22 - 26 en 31 - 32  (volgens de Herziene Statenvertaling)  

22 Het is  de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn,  
dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! 
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23 Nieuw  zijn ze, elke morgen;  
groot is Uw trouw! 
24 Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, 
daarom zal ik op Hem hopen. 
25 Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht,  
voor de ziel die Hem zoekt. 
26  Goed is het te hopen en stil te wachten  
op het heil van de HEERE. 

31 Want niet voor eeuwig verstoot 
de Heere! 
32 Want wanneer Hij bedroefd heeft, zal Hij zich ontfermen 
naar de grootheid van zijn goedertierenheid. 
 

 

 

Evangelielezing Johannes 11, 1 – 16  (NBG ’51)  
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1 Er was iemand ziek, Lazarus van Betanie, het dorp van Maria en haar zuster Marta. 2 
Maria was het, die de Here gezalfd had met mirre en zijn voeten met haar haren had 
afgedroogd. En haar broeder Lazarus was ziek. 3 De zusters dan zonden Hem bericht: Here, 
zie, die Gij liefhebt, is ziek. 4 Toen Jezus het hoorde, zeide Hij: Deze ziekte is niet ten dode, 
maar ter ere Gods, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. 5 Jezus nu had Marta 
en haar zuster en Lazarus lief. 6 Toen Hij dan hoorde, dat hij ziek was, bleef Hij daarop nog 
twee dagen ter plaatse, waar Hij was; 7 daarna echter zeide Hij tot zijn discipelen: Laten 
wij weder naar Judea gaan. 8 De discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de 
Joden U te stenigen en gaat Gij weder daarheen? 9 Jezus antwoordde: Gaan er geen twaalf 
uren in een dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van deze 
wereld kan zien; 10 maar wanneer iemand bij nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht 
niet in hem is. 11 Zo sprak Hij en daarna zeide Hij tot hen: Lazarus, onze vriend, is 
ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. 12 De discipelen zeiden 
dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen. 13 Doch Jezus had het bedoeld van zijn 
dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 14 Toen zeide 
Jezus ronduit tot hen: Lazarus is gestorven, 15 en het verblijdt Mij om u, dat Ik daar niet 
geweest ben, opdat gij tot geloof komt; maar laten wij tot hem gaan. 16 Tomas dan, 
genaamd Didymus, zeide tot zijn medediscipelen: Laten wij ook gaan om met Hem te 
sterven. 
 

Acclamatie 339c 

Preek 

Lied 16b 
 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang. 
Bankrekeningnummer NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse 
Wijkgemeente Tabor. 
 

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 416 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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 (gemeente gaat zitten)  
 
 Concerto in G-dur  (1e deel), C.W. Druckenmuller (1687 - 1747) 
 

Bij de dienst 
 
De kerk is open, wij mogen weer samenkomen, samen zingen, samen vieren! 
Wij nemen de (nog) geldende regels in acht: bij verplaatsingen mond/neuskapje 
dragen, afstand houden. 
 
Gezien de omstandigheden drinken we vandaag geen koffie na de dienst.  

*) De collectes 

 
De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn in Ede. 
 
De tweede collecte is bestemd voor ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’. 
Het vijfde project dat we in Tabor dit jaar willen steunen is een kinderhulpproject van de 
Wilde Ganzen: ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’. 
 
Door de jarenlange oorlog is er in Syrië een tekort aan zowat alles. De gezondheidszorg is 
erbarmelijk en kinderen groeien op in een wereld zonder goed onderwijs. Samen kunnen 
we ze een klein beetje hoop en plezier in het leven teruggeven. 
De oorlog laat diepe sporen na. Mensen in Syrië 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, daardoor is het al voorgekomen dat zwangere vrouwen onderweg naar een 
ziekenhuis verderop, langs de kant van de weg moesten bevallen. Chronisch zieken en 
mensen met een beperking krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. 
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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. Alvast heel hartelijk dank! 
 
 
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 
 

Mededelingen 

Zondag 13 februari 
In de dienst van  komende zondag gaat ds. Santing   voor.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar mevrouw…….. 
Zij viert vandaag haar 92e verjaardag. Een tweede bos gaat eveneens vergezeld van een 
hartelijke gelukwens naar mevrouw…….. Zij vierde gisteren haar 95e verjaardag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Nel Hup  
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

   
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


