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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’, (psalm 122), W. van Andel (geb 1952)) 

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 122: 1 en 2 

Kyriegebed in drie delen, steeds gevolgd door 
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Glorialied vervalt in de Veertigdagen  

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

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

Zondagsgebed 

Profetenlezing, 1 Samuel 16, 1 - 13 HSV 

1Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers verworpen 
heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie, en ga op weg; 
Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want Ik heb een koning voor Mij gezien onder zijn 
zonen. 
2Maar Samuel zei: Hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei 
de HEERE: Neem een kalf van de runderen met u mee en zeg: Ik ben gekomen om de 
HEERE een offer te brengen. 
3Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal Ik u te kennen geven wat u doen moet: 
u moet voor Mij zalven die Ik u zeggen zal. 
4En Samuel deed wat de HEERE gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de 
oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden: Is uw komst met vrede? 
5Hij zei: Met vrede; ik ben gekomen om voor de HEERE een offer te brengen; heilig u en 
kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het 
offer. 
6En het gebeurde, toen zij kwamen, dat hij Eliab zag en dacht: Deze is vast en zeker voor 
de HEERE Zijn gezalfde. 
7Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte 
van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want 
de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. 
8Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei: De HEERE 
heeft ook deze niet uitgekozen. 
9Daarna liet Isaï Samma voorbijgaan, maar hij zei: De HEERE heeft ook deze niet 
uitgekozen. 
10Zo liet Isaï zijn zeven zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï: De HEERE 
heeft dezen niet uitgekozen. 
11Toen zei Samuel tegen Isaï: Zijn dit al de jongens? En hij zei: De jongste is nog 
achtergebleven; zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: Stuur een bode en laat 
hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, totdat hij hier gekomen is. 
12Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap 
om te zien. De HEERE zei: Sta op, zalf hem, want deze is het. 
13 Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de Geest 
van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel 
op en ging naar Rama. 
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Antwoordlied 319 in wisselzang: 1, 3 en 6 voorzang, 2, 4, 5 en 7 allen  

Evangelielezing, Johannes 9, 1 - 13  NBG 

1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn 
discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat 
hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, 
maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. 4 Wij moeten werken de 
werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin 
niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. 6 Na dit 
gezegd te hebben, spuwde Hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en Hij legde 
hem het slijk op de ogen, 7 en zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, 
hetgeen vertaald wordt door: uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende 
terug. 8 De buren dan en zij, die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij 
dat niet, die zat te bedelen? 9 Sommigen zeiden: Hij is het; anderen zeiden: Neen, maar 
hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. 10 Zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn [dan] uw ogen 
geopend? 11 Hij antwoordde: De mens, die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek 
het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en 
toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. 12 En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zeide: 
Ik weet het niet. 
13 Zij brachten hem, die vroeger blind geweest was, naar de Farizeeën.  
 

Lied 534 in wisselzang: 1 voorzang, 2, 3 en 4 allen 

Preek nav 1 Samuel 16, kerntekst vers 7B: ‘maar de Heere ziet het hart aan’  

Lied 141, De Geest zalft onze hoofden (uit ‘Zingende gezegend’) 
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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  23B in wisselzang: 1, 3, en 5 allen, 2 en 4 voorzang (gemeente gaat staan)  

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 
 
 

3e deel Pastorale van J.S. 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 vrouwen in Nepal. 

Het nieuwe project, dat wij dit jaar ondersteunen, is een project van de Wilde Ganzen 
voor vrouwen in de landbouw in Nepal. 

In Nepal krijgen de minst ontwikkelde boeren de slechtste stukken landbouwgrond. Vaak 
zijn dat smalle lapjes op steile hellingen. Of nog erger: ze bezitten helemaal geen eigen 
land. Met de traditionele teelt van rijst, bladgroenten, mais en gerst hebben deze 
boerenfamilies slechts voor een paar maanden per jaar genoeg te eten. De vrouwen 
werken op het land, de mannen zoeken ter aanvulling daglonerswerk in de bouw, ver 
weg van het dorp en soms in het buitenland. Dit is onregelmatig werk en ze verdienen 
niet veel. Met wat geluk kunnen ze in een jaar soms iets van 100 euro mee naar huis 
nemen. Om deze boerenfamilies sterker te maken, is het plan om al hun problemen 
tegelijk aan te pakken. De Nepalese organisatie Green Foundation wil dat er een 
mentaliteitsverandering komt bij deze arme families. In overleg met de dorpelingen 
komen er sociale trainingen waarbij met name de vrouwen leren samenwerken. Ook 
komen er trainingen op het gebied van landbouw. Zo leren ze zelf compost maken en hoe 
ze ziektes in gewassen kunnen voorkomen. Met de bouw van kassen kunnen ze zelfs in 
de regentijd groenten met succes verbouwen. 

Een prachtig project wat alle problemen van mensen in armoede groots aanpakt. 700 
mensen kunnen hier van profiteren.  Van harte aanbevolen, dit project! 

 

De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze wijkgemeente. 

 
 

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar  xxxx  
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Mededelingen 

Zondag  

In de dienst van volgende week gaat ds. Yolanda Voorhaar voor. 
 

Leerhuis 
Woensdag 22 maart a.s. spreekt in het Leerhuis Dr. Reneé van Riessen over het 
onderwerp ‘Ja of nee tegen de ziel’. Plaats: zijzaal van Ons Huis. 
 

Meedenkers gevraagd 
Voor en na het samenvoegen van de vijf wijken van de PGE per 1 september moet er op 
veel gebieden gesproken worden over de inbreng van het eigen geluid van elk van de vijf 
wijken.  
Er worden werkgroepen gevormd waarin elke wijkgemeente het typerende geluid van de 
eigen wijk naar voren brengt.  
Ook vanuit de Taborwijk worden deelnemers gezocht. Interesse? Meldt u aan bij de 
scriba: Elly Hoogteijling, tel. 0318 651 350 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger : ds. Cees Hendriks Lector : Nel Hup 
Organist      : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 
Beeld en geluid:  Erik Velthuijs 
 

 


