Protestantse wijkgemeente Tabor
22 augustus 2021
Dertiende zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Preludium in b.kl. terts - Johan Seb,.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 72: 1, 4 en 6
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 869
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Lezing uit de Geschriften, Psalm 2 (uit de Willibrordvertaling 1995)
1 Waarom komen de volken in opstand en zinnen de naties op zinloze plannen?
2 Waarom stellen koningen van de aarde zich in slagorde op,
beramen vorsten een oorlogsplan tegen de HEER en tegen zijn gezalfde?
3‘Wij willen hun ketens verbreken en ons van hun boeien bevrijden.’
4 Die in de hemel woont lacht, de Heer spot met hen,
5 en in zijn woede spreekt Hij, zijn grimmigheid benauwt hen:
6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op mijn heilige berg, op de Sion.’
7 Ik verkondig het besluit van de HEER; Hij zei tegen mij: ‘Jij bent mijn zoon,
vandaag heb Ik je verwekt.
8 Vraag, en Ik geef je volken in bezit, de uithoeken van de aarde krijg je in eigendom.
9 Jij mag ze verpletteren met een ijzeren knots, ze stukslaan als waren het aarden potten.’
10 Nu dan, koningen, kom toch tot inzicht, jullie vorsten van de aarde, laat je vermanen;
11 onderwerp je aan de HEER in diep ontzag, kus zijn voeten met schrik en beven,
12 of Hij ontsteekt in woede en het is afgelopen met jullie; ja, zijn woede ontvlamt snel.
Gelukkig allen die hun toevlucht nemen tot Hem.
Lied 319: 1, 2, 4 en 5
Evangelielezing, Johannes 14: 25 – 31 (volgens NBG ’51)
25

Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; 26maar de Trooster, de heilige
Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen
al wat Ik u gezegd heb.
27

Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw
hart worde niet ontroerd of versaagd. 28Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga
heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader
ga, want de Vader is meer dan Ik. 29En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij
geloven moogt, wanneer het geschiedt. 30Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de
overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, 31maar de wereld moet weten, dat Ik de
Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft.
Lied 321: 1, 2, 4 en 7
Preek
Voorspel lied 107, Koraalbewerking - Johann N. Hanff (1665-1711)
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Lied 107: 1, 2 en 3 (LB 1973)
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Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst *) – Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 969 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.

Fuga in a kl. Terts - Frant. X. Brixi (1732-1771)
(gemeente verlaat de kerkzaal ná de slotmuziek)

Voorganger : Ds. Klaas Santing
Organist
:
Daan de Vries
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner
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Lector
Koster

: Nel Hup
: Rob van der Steeg

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 Imani, Nairobi, Kenia.
Het project waar wij als Tabor al jaren bij betrokken zijn. Het is bewonderenswaardig hoe
de mensen van Imani telkens weer de financiële eindjes aan elkaar weten te knopen. Ze
zijn geheel afhankelijk van donaties. Ze geven de kinderen, die aan hen zijn toevertrouwd,
niet alleen een veilige plek om te wonen, een goede opvoeding, eten, drinken, maar ook
een schoolopleiding die bij het kind past. Dat kan zijn een praktische opleiding, maar er zijn
ook al kinderen die een universitaire studie afgerond hebben. Er is nu ook een huis waar
kinderen die geen capaciteiten hebben voor een school, mogen blijven wonen. Deze
kinderen worden ook niet geadopteerd. Zij leren op hun niveau te helpen bij bijvoorbeeld
het werk in de tuin.
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!
De tweede collecte is bestemd voor de kinderen in Matta, Suriname.
In de collectefolder, die u bij deze kerkbrief gekregen heeft, kunt u meer lezen over dit
project: moeilijk lerende kinderen in een vergeten dorp in Suriname.
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
van der Steeg die 11 augustus zijn verjaardag vierde.

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

Zondag 29 augustus
In de dienst van volgende week gaat ds. E. Bakker (Utrecht) voor.
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