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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‚Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir.‘ 
Uit de Mattheus Passion van Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 
  

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: 

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  33: 1 (voorzang)  en 8 (allen) – voorafgegaan en besloten door de antifoon:  

 

psalm 

antifoon 
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 299d  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Epistellezing, verzen uit Hebreeën 11 (volgens NBG 1951)  

1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die 
men niet ziet. 2 Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. 3 Door het 
geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het 
zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. 4 Door het geloof heeft Abel Gode een 
beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, 
daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 
 
Lied 728: 1 (voorzang en allen, volgens in liedboek aangegeven rolverdeling)  

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar 
een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij 
komen zou. 9 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd 
land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen waren van 
dezelfde belofte; 10 want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de 
ontwerper en bouwmeester is. 
 
Lied 728: 2 (voorzang en allen, zie bij couplet 1)  

13 In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; 
slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij 
vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te 
kennen, dat zij een vaderland zoeken 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het 
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vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 
Hebreeën 11 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. 
Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad 
bereid. 
 
Lied 728: 3 (allen)  
 

Evangelielezing,  Mattheus 5, 1 – 11 (vert. GHW) 

1 Ziende de menigte, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten kwamen zijn 
leerlingen naar hem toe. 2 En hij opende zijn mond en onderwees hen, zeggende: 
3 Gelukkig – de ellendigen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. 
4 Gelukkig – de rouwenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig – de zachtaardigen, want zij zullen de aarde erven. 
6 Gelukkig – die hongeren en smachten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. 
7 Gelukkig – die zich ontfermen, want zij zullen ontferming ondervinden. 
8 Gelukkig – die zuiver zijn in hun hart, want zij zullen God zien. 
9. Gelukkig – zij die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig – die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid, want van hen is het 
koninkrijk der hemelen. 
11 Gelukkig zijn jullie, wanneer ze smalend over jullie spreken, je aanklagen  en allerlei 
kwaads over jullie zeggen – vanwege mij.  
 

Lied 924 (1 voorzang, 2 allen, 3 voorzang) 

Preek 

Lied 996 (1 solo, 2 en 3 voorzang, 4 allen)  

Gedachtenis der gestorvenen 

Wij gedenken de zusters en broeders die in het achterliggende jaar zijn overleden 

Lied 731: 1 (solo) en 2 (voorzang) 

Inleidende woorden  

Lied 731: 3 (allen)  

 

De namen worden genoemd:   

 

Frans Nicolaas Kok, 4.1.21, 100  

Cornelia de Jonge – v.d. Guchte, 21.1.21, 93 
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Johanna Cornelia Nellestein – v.d. Brand, 7.2.21, 82 

Christoffel Beumer, 10.2.21, 81 

Elisabeth Frederika v.d. Weijden – Slort, 1.4.21, 89 

Gerry Wilhelmina Koppers – Vos, 22.4.21, 90 

Cornelia Dirkje Top – van Westreenen, 23.5.21, 88 

Gerritje Wijnanda Elbertsen – Wiegeraadt, 30.6.21, 87 

Klara Landweer – Niklaus, 2.7.21, 91 

Arie Steennis, 17.8.21, 100 

 

Lied 733 (1 voorzang, 2 en 3 allen)  

Vervolgens is er in stilte voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijk gedenken – wie wil 
steke een kaars aan! 

 
Gedachtenislied tekst: Gerben H. Westra 

 melodie: Christian Lahusen (1886-1975) 
             zie lied  342 

Verzen 3 en 6 allen, de andere coupletten voorzang 
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2. Begraven zijn ze in uw Naam, 
daar leven ze in eeuwigheid. 
Al zijn ze dood, ze sterven niet 
zolang ze U voor ogen staan. 

 
3. Wij koesteren hun namen, Heer, 

om wie ze waren onder ons -  
hun liefde en hun zorgzaamheid, 
hun vriendschap en betrokkenheid. 

 
4.   Ze zijn nog altijd onder ons, 
 ze leven door in hart en ziel 
 zolang hun naam niet ondergaat 
 in zwijgen en vergetelheid.  
 
5. Zo noemen wij hun namen hier 

met eerbied en respect, o Heer: 
wij brengen voor uw aangezicht 
hun leven en ons  diep verdriet. 

 
6.  Dat wij uw vrede vinden, Heer – 
      en rust in liefde voor elkaar, 

dat wij niet vallen uit uw hand: 
bewaar ons en vergeet geen mens. 

 
 

Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang   

Voorbeden, de intenties steeds besloten met gezongen acclamatie 301k  
 (eerste keer solo, herhaling voorzang/allen)  
 
Stil gebed, besloten met ‘zo bidden wij’, gevolgd door acclamatie 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 726: 1 en 5 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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a.  
 
 
‚Christus, der ist mein Leben‘,  Choral en partita I, II en III 
Johann Pachelbel (1653 - 1706) 
 

Denk bij het verlaten van de kerkzaal aan de collectes!  

Bij de dienst 

Welkom in de Taborkerk! Iedere dienst is ‘bijzonder’, maar deze is bijzonderder dan 
anders: we  vieren de gedachtenis van wie uit onze gemeente in het achterliggende jaar 
zijn ontslapen. Goed dat een aantal van hun geliefden vandaag in ons midden is, om de 
namen die we noemen (‘roepen’ in het bijbels idioom) ‘bij te lichten’ met het licht van 
Pasen – licht dat nimmer dooft!  
 
Een enkele ‘dienstmededeling’:  
 
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’,  zijn we vanaf deze zondag 
weer extra voorzichtig. Dat betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, 
het aandeel van de voorzanggroep is navenant groter.  
 
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de 
1,5 meter-regel in acht!  
 
Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen – dit geldt óók voor degenen die naar 
voren komen om gedachteniskaarsjes te ontsteken. 
 
Verlaat de kerkzaal s.v.p. na het laatste orgelspel  door de deur rechts voorin, in de richting 
van  de zijzaal (bij die deur staan ook de offerschalen….).  
 
Na de dienst is er koffie in Ons Huis – en wellicht een goed gesprek én een prettige 
ontmoeting met deze of gene.  
Bent u voor het eerst: er is altijd een ouderling of andere ambtsdrager in de buurt die veel 
van uw eventuele vragen kan beantwoorden.  
 
Via  onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook 
de  kerkbrief te bekijken. 
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*) De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Imani, Kenia 
In Nairobi, Kenia, is het kindertehuis  Imani  nog steeds meer dan broodnodig. Nog steeds 
worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de ouders niet voor hun 
kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en kinderen die ziek zijn of een 
handicap hebben. De Stichting Imani vangt al deze kinderen op. Het feit dat de politie van 
Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel aan de overheid het volste vertrouwen 
heeft in de zorg die de kinderen in Imani krijgen. De kinderen krijgen allemaal een 
uitstekende verzorging. Ze gaan, zodra ze oud genoeg zijn, allemaal naar school; als ze de 
capaciteiten hebben mogen ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg, 
huisvesting en noem maar op, alles kost geld. Imani is afhankelijk van donaties. Al jaren 
dragen wij in Tabor ons steentje bij. Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij 
dat ons geld heel goed besteed wordt. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u 
aan. 
Wilt u liever gireren, dat kan op de rekening van de wijkkas:  NL22 RABO 0312 4747 89 

 
De tweede collecte is de najaarszendingscollecte: sterke en weerbare vrouwen in 
Guatemala 
Tussen 1960 en 1996 was er veel geweld in Guatemala door een burgeroorlog. Ruim 
240.000 
mensen kwamen hierbij om het leven. Ondanks dat de oorlog voorbij is, is er nog steeds 
veel 
geweld, vooral tegen vrouwen. Daarom is Cedepca opgericht: het Evangelisch Centrum 
voor 
Pastorale Studies in Centraal-Amerika. Cedepca wil levens en gewoontes veranderen. 
Naast 
een theologische opleiding biedt Cedepca cursussen aan voor vrouwen  om hen sterker 
te maken en ook om de vrouwen te stimuleren actief te worden in hun dorp en kerk. Om 
op te staan tegen het geweld en onrecht in hun samenleving. 
Wat kan Cedepca met uw bijdrage doen? Voor 100 euro kan een vrouw een bijbelcursus 

volgen. 

Mededelingen 

 

Zondag 14 november  
In de dienst van  komende zondag gaat ds. Elly Bakker (Utrecht) voor.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet naar mevrouw B. K – de J. Zij viert 
woensdag haar 87e verjaardag.  
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Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Ina Verstraate  
Organist : Dirk Hoekstra Koster : Rob van der Steeg 

     
   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 


