Protestantse wijkgemeente Tabor
12 september 2021
16e zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
‘Grave’, uit Concerto I door A. Vivaldi in een bewerking van J.S. Bach 1685-1750)
Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan)
v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

Onze hulp in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O God, keer U óm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil!
O Heer! Hoor ons gebed
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 139: 1 en 3
Kyriegebed/inleiding: ‘Daarom roepen wij’, 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
Lied 920
Lezing uit de Tora, Genesis 45: 1 – 15 (Herziene Statenvertaling)
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Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: Laat
iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem, toen Jozef zich aan zijn broers
bekendmaakte. 2Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het
hoorden. 3Jozef zei tegen zijn broers: Ik ben Jozef! Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers
waren niet in staat om hem antwoord te geven, want zij waren door schrik voor hem
overmand. 4Jozef zei tegen zijn broers: Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij.
Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. 5Maar
nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij
hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud
van jullie leven. 6Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land,
en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. 7God heeft mij vóór
jullie uit gezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde, en jullie door
een grote uitredding in leven te houden. 8Nu dan, niet jullie hebben mij hiernaartoe
gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over
heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. 9Maak haast, ga naar mijn vader en
zeg tegen hem: Dit zegt uw zoon Jozef: God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld;
kom naar mij toe, wacht er niet mee. 10U kunt in het land Gosen wonen. Dan zult u dicht
bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt.
11
Ik zal u daar onderhouden – want er zal nog vijf jaar honger zijn – zodat u niet verarmt,
u, uw huis en alles wat u hebt. 12Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer
Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. 13Vertel mijn vader over al mijn eer in
Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen.
14
Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde, en ook Benjamin huilde terwijl
hij hem omhelsde. 15Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen;
daarna durfden zijn broers met hem te spreken.
Antwoordpsalm 80: 1 en 2
Evangelielezing, Johannes 7: 25 - 31 en 12: 24 - 25 (NBG ’51)
25

Sommigen dan uit de Jeruzalemmers zeiden: Is deze het niet, die zij trachten te
doden? 26En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen Hem niets. Zouden waarlijk onze oversten
hebben ingezien, dat deze de Christus is? 27Van deze echter weten wij, vanwaar Hij is, doch
wanneer de Christus komt, weet niemand, vanwaar Hij is. 28Jezus dan riep, terwijl Hij in de
tempel leerde, en sprak: Mij kent gij en gij weet, vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf
gekomen, maar er is een Waarachtige, die Mij gezonden heeft en die gij niet kent.
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29

Ik ken Hem, want Ik kom van Hem en Hij heeft Mij gezonden. 30Zij trachtten Hem dan te
grijpen, maar niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn ure was nog niet gekomen. 31En
uit de schare kwamen velen tot geloof in Hem en zij zeiden: Zal de Christus, wanneer Hij
komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?
24

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft
zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25Wie zijn leven liefheeft,
maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten
eeuwigen leven.
Lied 961
Uitleg en verkondiging
Lied 650

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst *) – Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden (na de woorden ‘Zo bidden wij, zingend’, zingen we Lied 368G: “Adem van
God, vernieuw ons bestaan”), stil gebed, Onze Vader
Lied 992 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

.................

a.

Fuga in g kleine terts - J.S. Bach (1685-1750)
(gemeente verlaat de kerkzaal ná de slotmuziek)
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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.
Vanwege landelijke voorschriften houden wij ons aan de 1, 5 meter afstand.
Er mag gezongen worden.
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur richting de zijzaal!

*) De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het jaarlijkse quotum.
De landelijke kerk slaat iedere plaatselijke Diaconie, in ons geval de Diaconie van de PGE,
aan voor een bedrag dat afgedragen moet worden aan Utrecht. Dat wordt het quotum
genoemd.
De tweede collecte is bestemd voor het zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica
In de collectefolder, die u bij deze kerkbrief gekregen heeft, kunt u meer lezen over dit
project:
de bouw van een warm zorgcentrum voor de weduwen van Srebrenica. Een trieste zaak,
dat 25 jaar na de val van de enclave, de weduwen nog steeds in armoede leven, in huizen
die wij geen huizen zouden noemen. Het zorgcentrum is meer dan nodig.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
de heer H. Alffenaar. Hij vierde 8 september zijn 75e verjaardag.

Mededelingen
Via onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook
de kerkbrief te bekijken.

Zondag 19 september
In de dienst van volgende week gaat ds. Klaas Santing voor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voorganger : Ds. W. Blanken (Zutphen)
Organist
:
Albert Brink
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Lector
Koster

: Nel Hup
: Rob van der Steeg

