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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Trio over Psalm 86 - Adriaan C. Schuurman (1904-1998)) 

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 86: 1, 2 en 4 

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 

 

Glorialied 305 
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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, Deuteronomium24: 17 – 22 (NBG ’51) 

17Gij zult het recht van vreemdeling en wees niet buigen; ook zult gij het kleed der weduwe 
niet tot pand nemen. 18Gij zult gedenken, dat gij in Egypte slaaf geweest zijt, en dat 
de Here, uw God, u daaruit bevrijd heeft; daarom gebied ik u dit te doen. 19Wanneer gij de 
oogst op uw akker binnenhaalt en een garve op de akker vergeet, dan zult gij niet 
teruggaan om die weg te halen; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal die zijn 
– opdat de Here, uw God, u zegene in al het werk uwer handen. 20Wanneer gij uw olijven 
afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken; voor de vreemdeling, de wees en de 
weduwe zal dit zijn. 21Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog 
eens een nalezing houden; voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. 22Gij 
zult gedenken, dat gij in het land Egypte slaaf geweest zijt; daarom gebied ik u dit te doen. 

Antwoordpsalm 113 

Evangelielezing,  Lukas 14: 1, 7 – 14 (Herziene Statenvertaling) 

1En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen 
was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten. 

7En Hij sprak een gelijkenis tot de genodigden, toen Hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor 
zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: 8Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd 
bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer 
is dan u, door hem uitgenodigd is, 9en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal 
komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen 
in te nemen. 10Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats 
aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom 
hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. 11Want ieder 
die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd 
worden. 12En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of 
avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw 
familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u 
vergolden wordt. 13Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, 
verminkten, kreupelen en blinden. 14En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te 
vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. 

Acclamatie 339A 

Preek 

Lied 990 
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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 834  (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

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

a.  
 
(gemeente gaat zitten) 

 
"Mein Gott, das Herze bring ich dir" - Johann Ludwig Krebs (1713-1780)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Drs. Joop Zuur (Rijswijk) Lector : Nel Hup 
Organist : Bert Wisgerhof Koster : Rob van der Steeg 

  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs 
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Bij de dienst 

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.  
Er is, na de dienst,  koffie in Ons Huis – met de mogelijkheid nog wat na- en bij te praten! 
 
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’,  door de zijdeur, rechts naast het kleine 
orgeltje.  

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn in Ede, u wel bekend. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de karité-boerinnen in Ghana 
Dit jaar staat dit project van Kerk in Actie zes keer op het collecterooster van Tabor. Een 
project waar de vrouwen geleerd wordt in hun onderhoud te voorzien.  
Noord-Ghana is droog. Het is moeilijk om in dit gebied van de landbouw rond te komen, 
terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in 
armoede. Vrouwen proberen op allerlei manieren geld te verdienen, onder andere door 
kariténoten te verzamelen en te verwerken tot boter. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana 
helpt vrouwen om dit zo efficiënt mogelijk te doen. Ook zorgen zij ervoor dat ze door goede 
samenwerking de beste prijs voor hun noten krijgen.                                                                   De 
landbouwgroep van de Presbyteriaanse kerk van Ghana zag de vrouwen ploeteren en 
kwam in actie. Met steun van Kerk in Actie verspreidde de kerk betere oventjes om de 
noten in te branden. Ook kregen de vrouwen een landbouw- en verkoop-training en 
vormden ze vrouwengroepen. Er zijn inmiddels twee moderne ‘fabrieken’ opgezet, waar 
de vrouwen de noten machinaal kunnen verwerken. Dat scheelt veel werk. Het leven van 
deze vrouwen is totaal veranderd. Steeds meer vrouwengroepen functioneren zelfstandig 
en zijn winstgevend. Daardoor durven banken hen vaker geld uit te lenen. De 
Presbyteriaanse Kerk steunt 50 vrouwengroepen per jaar. De meerderheid verzamelt de 
noten en een aantal verwerkt de noten tot boter. Zodra de boerinnen zonder steun van 
buiten verder kunnen, kan de kerk weer nieuwe vrouwengroepen opzetten en trainen.  

Bloemengroet 

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar (deze 
informatie ontbreekt op de website vanwege privacywetgeving). 
 

Mededelingen 

Zondag 4 september 

In de dienst van volgende week gaat ds. Ries Nieuwkoop (Zwolle) voor. 


