
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
6 maart 2022 
Eerste zondag van de Veertigdagen – ‘Invocabit’, ‘roept hij mij 
aan, ik zal hem antwoorden’ (Psalm 91, 15)  
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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Preludium en koraal over "Een mens te zijn op aarde (lied 538)", W. Vogel (1920 - 2010)PDe 

De tafelkaarsen 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 91: 1, 2 en 7 (voorafgegaan en gevolgd door antifoon 535b)  

Kyriegebed / inleiding 

Kyrielitanie, de intenties steeds beantwoord met 301k  

Het Gloria vervalt in de Veertigdagentijd 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

 

Zondagsgebed 
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Lezing uit het derde boek der Profeten, I Samuël 9, 26 – 10, 1 en 6 (volgens de Herziene 

Statenvertaling)  
  
26 En zij stonden vroeg op; en toen de dageraad aanbrak, gebeurde het dat Samuel Saul 
naar het dak riep met het verzoek: Sta op, dan zal ik u laten gaan. Toen stond Saul op en 
zij gingen beiden naar buiten, hij en Samuel. 
27 Terwijl zij afdaalden naar de rand van de stad, zei Samuel tegen Saul: Zeg tegen de 
knecht dat hij alvast voor ons uitgaat – toen ging hij weg – maar blijft u nu staan, dan zal ik 
u het woord van God laten horen. 
1 Toen nam Samuel een oliekruik, goot die leeg op zijn hoofd, kuste hem en zei: Is het 
niet zo, dat de HEERE u  tot een vorst over Zijn eigendom gezalfd heeft? 

6 Dan zal de Geest van de HEERE over u vaardig worden en u zult samen met hen 
profeteren; u zult in een ander mens veranderd worden. 
 
Lied 834 
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Epistellezing, I Korinthiërs 1, 15 – 22 (volgens NBG ’51) 

 
 

14 Ik ben dankbaar, dat ik niemand uwer gedoopt heb dan Crispus en Gajus; 15 zodat 
niemand kan zeggen, dat gij in mijn naam gedoopt zijt. 16 Ook heb ik nog het gezin van 
Stefanas gedoopt; verder weet ik niet, dat ik nog iemand gedoopt heb. 17 Want Christus 
heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, en dat niet 
met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. 18 
Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor 
ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 19 Want er staat geschreven: 
Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen. 
20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft 
God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?    21 Want daar de wereld in de 
wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de 
dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. 22 Immers, de Joden verlangen 
tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 doch wij prediken een gekruisigde Christus, 
voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid.  
 
Lied 1001 
 
Evangelielezing Johannes 11, 55 – 12, 11  (NBG ’51)  

 

55 Nu was het Pascha der Joden nabij en velen van het land gingen op naar Jeruzalem, nog 
voor het Pascha, om zich te reinigen.  56 Zij zochten dan naar Jezus en spraken onder 
elkander, terwijl zij in de tempel stonden: Wat dunkt u? Zou Hij wel op het feest komen? 
57 De overpriesters en de Farizeeen nu hadden voorschriften gegeven, dat, indien iemand 
wist, waar Hij zich bevond, hij het zou aangeven, opdat zij Hem konden grijpen.  
 
1 Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha te Betanie, waar Lazarus was, die Jezus uit de 
doden had opgewekt. 2 Zij richtten daar dan een maaltijd voor Hem aan en Marta 
bediende, en Lazarus was een van hen, die met Hem aan tafel waren. 3 Maria dan nam 
een pond echte, kostbare nardusmirre, en zij zalfde de voeten van Jezus en droogde zijn 
voeten af met haar haren; en de geur der mirre verspreidde zich door het gehele huis. 4 
Maar Judas Iskariot, een van zijn discipelen, die Hem verraden zou, zeide: 5 Waarom is 
deze mirre niet voor driehonderd schellingen verkocht en aan de armen gegeven? 6 Maar 
dit zeide hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat hij een dief was 
en als beheerder der kas de inkomsten wegnam. 7 Jezus dan zeide: Laat haar begaan en 
het bewaren voor de dag mijner begrafenis; 8 want de armen hebt gij altijd bij u, maar Mij 
hebt gij niet altijd. 9 De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten, dat Hij daar was, 
en zij kwamen niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die Hij uit de 
doden had opgewekt. 10 En de overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden,  
11 daar vele der Joden ter wille van hem kwamen en in Jezus geloofden. 

 

Lied  563: 1 – 3   
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Preek 

Lied 900 ( eerst voorzang, daarna allen)  

Gaven en gebeden 

Collectes: 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 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 845 (1 voorzang, 2 en 3 allen)  

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

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

 

 
 (gemeente gaat zitten)  
 
Bewerking van "Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht ( lied 834)", K. van Eersel (geb 1944) 
 

 
 
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. 
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*) 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 het Quotum, een bedrag, vastgesteld door de 
landelijke kerk, dat door de diaconie van de PGE afgedragen moet worden. 
 
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 
 
Opbrengst noodhulp collecte voor Oekraïense vluchtelingen. 
Vorige week zondag hebben we gecollecteerd voor de Stichting Vluchteling, die direct na 
het uitbreken van de oorlog in Oekraïne klaar stond voor de vele vluchtelingen. De 
opbrengst van deze noodhulpcollecte is €283,25. Heel hartelijk dank! Het bedrag is 
inmiddels overgemaakt naar giro 999. 
 
Actiedag Oekraïne 7 maart: hartelijk in uw gulle aandacht aanbevolen.  
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Mededelingen 

 

Zondag 13 maart, Tweede  van de Veertigdagen, ‘Reminiscere’ 
In de dienst van  komende zondag gaat ds. Westra   voor.  
 
De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet naar mevrouw ‘deze informatie 
ontbreekt in verband met privacy-wetgeving….’ 
 

Veertigdagenkalender 
Voor wie zijn/haar waardering voor de kalender  uitdrukking wil geven: er staat een onjuist 
rekeningnummer vermeld. Het correcte nummer is: NL11 INGB 0000 8675 84, t.n.v. 
Protestantse Gemeente Ede, o.v.v. 40-dagenkalender 2022. 
 
 

Vespers Veertigdagentijd 
In de komende weken worden er in het Beatrixpark gezamenlijke vespers gevierd – 
georganiseerd vanuit de Nieuwe Kerk, de Beatrixkerk en de Taborkerk.  
 
Data: 9, 16, 23, 30 maart en 6 april. 
Plaats: Beatrixkerk. De kerk is open vanaf 19.00 uur, de vieringen beginnen om 19.30 en 
duren een klein halfuur.  
 
De vespers zijn ook te volgens via www.kerkdienstgemist.nl  (zoek naar Beatrixkerk)  
  

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar  
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

   
 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

