Protestantse wijkgemeente Tabor
26 juni 2022 - Tweede zondag na Trinita s

De voorbereiding
De klok wordt geluid
S lte
Orgel: Praeludium in G, Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847).
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 hee .
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 zi en)

Introïtuspsalm 28 : 1 en 4
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Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 304

De schri en gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Toralezing: Numeri 15, 37-41 (HSV 2021)
De HEERE sprak tot Mozes:
Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun genera es door,
kwastjes moeten maken aan de hoeken van hun kleren. Aan de kwastjes aan de hoek
moeten zij een blauwpurperen draad beves gen. Die zal voor u aan de kwastjes
zi en, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van de HEERE denkt en die
doet, zodat u niet uw eigen hart en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in
hoererij achteraan gaat; opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig
bent voor uw God. Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte geleid hee ,
om u tot een God te zijn. Ik ben de HEERE, uw God.
Lied 791: 1,2,5,6
Evangelielezing: Markus 5, 21-43( NBV 2021)
21 Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote
menigte bij Hem, en Hij bleef aan het meer. 22 Een van de leiders van de synagoge,
die Jaïrus hee e, kwam naar Hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten
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neer. 23 Hij smeekte Hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de
handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blij .’ 24Hij ging met
hem mee. Een grote menigte volgde Hem en verdrong zich om Hem heen. 25 Onder
hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel
ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele
vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze
was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich
tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht: Als ik
alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te
vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op
hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van Hem was
uitgegaan. Midden in de menigte draaide Hij zich om en vroeg: ‘Wie hee mijn kleren
aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen Hem: ‘U ziet dat de menigte zich om U
verdringt en dan vraagt U: “Wie hee Mij aangeraakt?”’ Maar Hij keek om zich heen
om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen
omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar Hem toe en viel voor Hem
neer en vertelde Hem de hele waarheid. Toen zei Hij tegen haar: ‘Uw geloof hee u
gered, mijn dochter; ga in vrede, u bent van uw kwaal genezen.’ Nog voor Hij
uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen:
‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog las g?’ Maar Jezus hoorde
dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37Hij
stond niemand toe om met Hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes,
de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen
daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar
binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind
is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten Hem uit. Maar Hij stuurde hen allemaal naar
buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij Hem
waren de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei
tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, Ik zeg je, sta op!
Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar.
Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te
weten mocht komen, en zei dat ze haar iets te eten moesten geven.
Lied 179
Preek
Lied 855
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Gaven en gebeden
Collecte: *) zie Bij de dienst
Voorbeden, s l gebed, Onze Vader

Lied (gemeente gaat staan) 204 : 1,7,8,9
Heenzending en zegen
v.

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

a.
We gaan weer zi en
Orgel: Toccata in e, Johann Pachelbel (1653-1706)

Bij de dienst
Voorganger: Ds. Joop Spoor, Utrecht
Lector: Nel Hup
Organist: Bert Wisgerhof
Koster: Rob van der Steeg
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
———————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 hee gedaan), voor nadere
kennismaking en informa e. Na de dienst is er gelegenheid nog wat na- en bij te
praten, onder het genot van een kop ko e of thee.
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Wilt u de kerkzaal verlaten na het ‘eindspel’, door de zijdeur, rechts naast het kleine
orgeltje? Daar kunt u ook doorlopen naar ko e of thee.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn in Ede, u wel bekend.
De tweede collecte is bestemd voor ‘Medische hulp en onderwijs voor Syrië’.
De oorlog in Syrië laat diepe sporen na. De mensen zijn voor alle basisvoorzieningen
volledig a ankelijk van hulp. Voeding, water, elektriciteit, gezondheidszorg,
onderwijs, psychische hulp: aan alles is gebrek. Velen zijn door het geweld dierbaren
verloren en zelf getrauma seerd of gehandicapt geraakt. De Syrische organisa e New
Start wil de inwoners van het dorp Swaiha een hart onder de riem steken met een
gezondheidscentrum, waar kinderen tegelijker jd terecht kunnen voor onderwijs en
om lekker te spelen.
Swaiha is moeilijk bereikbaar. De wegen om er te komen zijn slecht. Een dokterspost
is er niet. Voor kinderen is de speeltuin de woes jn. Ze kunnen nergens terecht om te
praten over de oorlog en ze krijgen niet genoeg eten. In 2019 hee Wilde Ganzen al
eens geholpen een gezondheidscentrum te bouwen in de nabijgelegen stad Al Bab.
Dit centrum is een succes en werd vorig jaar tevens ingezet als corona-hulppost. Het
nieuwe gezondheids-centrum in Swaiha wordt een dependance, waarbij de
ambulance in Al Bab straks wordt gedeeld. In het centrum komt een opvangplek voor
kinderen en hun moeders. Hier krijgen de kinderen aanvullend onderwijs en de
moeders lees- en schrij es. Beiden kunnen er terecht voor sociale hulp en zo nodig
extra voedsel. 10.000 mensen in Swaiha en omliggende dorpjes pro teren straks van
dit mooie ini a ef. Wij dragen graag ons steentje bij.
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
mw. A.H. van der Pol-Homburg, Burg. Prinslaan 26.
Ze vierde op 24 juni haar 90e verjaardag!
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Mededelingen
Zondag 3 juli
In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor.
Dit is een Dienst van Schri en Tafel

Bericht van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad PGE (herhaling)
Afgelopen jd is er in de wijken van de PGE hard nagedacht over de toekomst van de
Protestantse Gemeente Ede. De wijkkerkenraden hebben hiervan verslagen gemaakt
en alle ideeën, kri ek en zorg zijn besproken in de Algemene Kerkenraad. De
projectgroep van de PGE hee van de AK de opdracht gekregen een nieuw voorstel te
maken voor een volgende stap naar meer samenwerking binnen de PGE. Dit wordt
besproken in de AK op 30 juni. Gemeenteleden die voor die jd hierover nog willen
meedenken kunnen dit doen door te mailen naar de scriba
van de PGE akscriba@protestantsegemeente-ede.nl
Zo nodig wordt een afspraak gemaakt of organiseren we in groepjes een gesprek.
Met vriendelijke groet,
namens het Moderamen: Peter van Veen, ds. Agnès Gilles, Roel Kremers,
Mariëlle Tempelman (scriba).

Toekomst PGE
Op 14 juni zijn de voorzi ers van de wijkkerkenraden bij elkaar geweest om na te
denken over vervolgstappen naar meer samenwerking binnen de PGE en op 30 juni
komt de AK bij elkaar om een besluit hierover te nemen. Dat we tot een besluit
komen is echt urgent geworden: willen wij een nieuwe predikant voor de PGE mogen
beroepen dan moet er een sluitende begro ng liggen. En zonder vergaande besluiten
is een sluitende begro ng niet haalbaar.
Ondertussen is de S ch ng Kerkelijk Waardebeheer in opdracht van de AK bezig
onderzoek te doen naar de vraag of en hoe onze kerkgebouwen in de toekomst
ingezet kunnen worden. Daarnaast hee het moderamen van de AK eind juni een
gesprek met de predikant en scriba van de classis Veluwe van de PKN. Op deze
manier volgens zij de ontwikkelingen binnen onze kerk. Zodra er meer bekend is
welke besluiten zijn genomen wordt dit gecommuniceerd.
Peter van Veen (voorzi er AK)
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