Protestantse wijkgemeente Tabor
5 september 2021
15e Zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Wer nun den lieben Gott lässt walten – J.S. Bach (1685-1750)
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 86: 5, 6 en 7
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door
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Glorialied (melodie lied 273)
God in den hoog’ alleen zij eer, de God die eeuwig leeft,
die aan de mensen van zijn gunst vrede op aarde geeft.
Wij loven en aanbidden U, groot is uw heerlijkheid,
daarom komt alle dank U toe, die ’s hemels Koning zijt.
Lam Gods, dat ’s werelds zonden draagt, ontferm U, hoor ons aan,
die zit aan ’s Vaders rechterhand, geheiligd zij uw naam.
U, ééngeboren Zoon van God, U allerhoogste Heer,
één met de Vader en de Geest, zij heerlijkheid en eer.

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Profetenlezing, Richteren 6: 36 – 40 (Herziene Statenvertaling)
36

En Gideon zei tegen God: Als U Israël door mijn hand zult verlossen, zoals U gesproken
hebt, 37zie, ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw
zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat U Israël door mijn hand
zult verlossen, zoals U gesproken hebt. 38En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij
vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht: een schaal vol water. 39En
Gideon zei tegen God: Laat Uw toorn niet tegen mij ontbranden, als ik alleen deze
keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen: laat er alleen
op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. 40En God deed zo in diezelfde
nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw.
Antwoordpsalm 20 : 1 en 6
Evangelielezing, Johannes 7: 1 – 24 (NBG ’51)
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En daarna trok Jezus rond in Galilea; want Hij wilde Zich in Judea niet ophouden, omdat
de Joden Hem trachtten te doden. 2Nu was het feest der Joden, Loofhutten, nabij. 3Zijn
broeders dan zeiden tot Hem: Ga vanhier en reis naar Judea, opdat ook uw discipelen uw
werken aanschouwen, die Gij doet. 4Want niemand doet iets in het verborgen en tracht
tegelijk zelf de aandacht te trekken. Indien Gij zulke dingen doet, maak, dat Gij bekend
wordt aan de wereld. 5Want zelfs zijn broeders geloofden niet in Hem. 6Jezus dan zeide tot
hen: Mijn tijd is nog niet gekomen, maar uw tijd is steeds bereid. 7U kan de wereld niet
haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar getuig, dat haar werken boos zijn. 8Gaat gij op
naar het feest; Ik ga niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog niet vervuld is. 9En nadat Hij
dit tot hen gezegd had, bleef Hij in Galilea.
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Maar toen zijn broeders opgegaan waren naar het feest, toen ging Hij zelf ook op, niet
openlijk, maar als in het verborgen. 11De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden:
Waar is Hij? 12En er was veel gemompel over Hem onder de scharen; sommigen zeiden: Hij
is goed, anderen zeiden: Neen, maar Hij verleidt het volk. 13Toch sprak niemand vrijuit over
Hem, uit vrees voor de Joden. 14Doch toen het feest reeds op de helft was, ging Jezus op
naar de tempel en leerde. 15De Joden dan verbaasden zich en zeiden: Hoe is deze zo
geleerd zonder onderricht te hebben ontvangen? 16Jezus antwoordde hun en zeide: Mijn
leer is niet van Mij, maar van Hem, die Mij gezonden heeft; 17indien iemand diens wil doen
wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. 18Wie uit
zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer, maar wie de eer zoekt van zijn zender, die is waar en
er is geen onrecht in hem. 19Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet
de wet. Waartoe tracht gij Mij te doden? 20De schare antwoordde: Gij zijt bezeten; wie
tracht U te doden? 21Jezus antwoordde en zeide tot hen: Eén werk heb Ik verricht en gij
verwondert u allen. 22Daarom: Mozes heeft u de besnijdenis gegeven – niet, dat zij van
Mozes komt, maar van de vaderen – en gij besnijdt een mens op sabbat. 23Als een mens
op sabbat de besnijdenis ontvangt, opdat de wet van Mozes niet verbroken worde, zijt gij
dan op Mij vertoornd, omdat Ik op sabbat een gehele mens gezond gemaakt
heb? 24Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.
Lied 339c
Preek
Lied 825: 1, 3, 4 en 9

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst *) – Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 1001: 1, 2 en 3 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.

Improvisatie (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 Kruispunt, Arnhem.
Al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van Kruispunt Arnhem. Dak- en
thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij Kruispunt zijn ze welkom voor een
warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het invullen van formulieren, bij bezoek
aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de gevangenis terecht komen, dan
worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast een beroepskracht werken er vele
vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van kerken uit Arnhem en de omgeving.
Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt weten we dat ieder dubbeltje heel goed
besteed wordt. Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar
Jan Hoogteijling die 3 september zijn 74e 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
In de dienst van volgende week gaat ds. W. Blanken (Zutphen) voor.

Voorganger : Ds. J. Zuur
Organist
:
Gert van der Kaa
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