Protestantse wijkgemeente Tabor
29 augustus 2021
14e Zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Psalm 116 - W. van Twillert (geb. 1952)
De kaarsen worden ontstoken
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, 2 en 4
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 274
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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 Profeten, 2 Koningen 4: 42-44 (Herziene Statenvertaling)
42

Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen,
twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te
eten. 43Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei:
Geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
44
Zo zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van
de HEERE.
Antwoordpsalm 145: 5
Evangelielezing, Marcus 8: 1-21 (NBG ’51)
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In die dagen, toen er weder een grote schare bijeen was en zij niets te eten hadden, riep
Hij zijn discipelen tot Zich en zeide tot hen: 2Ik heb medelijden met de schare, want zij zijn
nu reeds drie dagen bij Mij gebleven en hebben niets te eten; 3en indien Ik hen zonder
voedsel naar huis laat gaan, zullen zij onderweg bezwijken, en sommigen van hen zijn van
ver weg. 4En zijn discipelen antwoordden Hem: Vanwaar zal iemand dezen hier in een
eenzame streek met broden kunnen verzadigen? 5En Hij vroeg hun: Hoeveel broden hebt
gij? Zij zeiden: Zeven. 6En Hij gaf aan de schare bevel op de grond te gaan zitten. En Hij nam
de zeven broden, dankte, brak ze en gaf ze aan zijn discipelen om ze hun voor te zetten,
en zij zetten ze voor aan de schare. 7En zij hadden enkele visjes; en nadat Hij daarbij de
zegen had uitgesproken, zeide Hij, dat zij ook die moesten voorzetten. 8En zij aten en
werden verzadigd en zij raapten het overschot der brokken op, zeven korven. 9En het
waren er ongeveer vierduizend en Hij zond hen weg. 10En terstond ging Hij met zijn
discipelen in het schip en kwam in het gebied van Dalmanuta.11En de Farizeeën liepen uit
en begonnen met Hem te redetwisten; en zij begeerden van Hem een teken uit de hemel,
om Hem te verzoeken. 12En Hij, diep zuchtend in zijn geest, zeide: Waartoe begeert dit
geslacht een teken? Voorwaar, Ik zeg u: Aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven
worden! 13En Hij liet hen alleen en Hij ging weder scheep en vertrok naar de overkant. 14En
zij hadden vergeten broden mede te nemen, en behalve één brood hadden zij niets bij zich
in het schip. 15En Hij gebood hun, zeggende: Ziet toe, wacht u voor de zuurdesem der
Farizeeën en de zuurdesem van Herodes. 16En zij spraken erover onder elkander, dat zij
geen broden hadden. 17En toen Hij dat bemerkte, zeide Hij tot hen: Waarom spreekt gij
erover, dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een
verhard hart? 18Hebt gij ogen en ziet gij niet; hebt gij oren en hoort gij niet? 19En herinnert
gij u niet, toen Ik de vijf broden brak voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij
hebt opgeraapt? En zij zeiden tot Hem: Twaalf. 20En bij de zeven voor de vierduizend,
hoeveel korven vol brokken gij hebt opgeraapt? En zij zeiden: Zeven. 21En Hij zeide tot hen:
Begrijpt gij nóg niet?
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Lied 534: 1, 3 en 4
Preek
Lied 390

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst *) – Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 978: 1, 2, 3 en 4 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.

Cloud nine - D. Sanderman (geb. 1956)
(gemeente verlaat de kerkzaal ná de slotmuziek)

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!
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*) De collecte
Vandaag collecteren we voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti, een
noodhulpcollecte.
De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er
zijn bijna 2.000 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is
enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd.
Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor
Haïti is hard nodig!
In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel,
communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de
plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Tropische storm Grace
bereikte Haïti op maandag 16 augustus en bemoeilijkt de hulpverlening vanwege
ondergelopen gebieden en modderstromen.
Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. Samen
met kerken wereldwijd ondersteunen ze lokale partners bij het geven van noodhulp. Er is
dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon
drinkwater.
Aardbevingen en orkanen teisteren Haïti met regelmaat. Dat investeren in wederopbouw
werkt blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie,
via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan ook in het huidige aardbevingsgebied
en staan nog steeds overeind.
Met uw donatie ondersteunt u het werk in Haïti en soortgelijk werk van Kerk in Actie.
Via het internationaal kerkelijk netwerk (ACT) zijn direct 1.000 hygiënepakketten en 500
nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van
waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen
op de loer.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar
mw. W. Schut die vandaag haar 90e verjaardag viert en naar mw. van Grootheest die a.s.
woensdag haar 90e verjaardag viert.

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

Zondag 5 september
In de dienst van volgende week gaat ds. J. Zuur (Rijswijk) voor.
Voorganger : Ds. Elly Bakker
Organist
:
Mieke van Dommelen
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Lector
Koster

: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg

