
Protestantse wijkgemeente Tabor   

12 juni 2022   Zondag Trinita1s 
Kleur: Rood          

        
De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

S1lte 

Orgelspel:   Nun bi/en wir den heiligen Geist, J.G. Walther (1684 - 1748) 

De kaarsen worden ontstoken, waarbij allen gaan staan  

Bemoediging en drempelgebed                                                               

v. Onze hulp is de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt hee8. 
v. O God, keer U óm naar ons toe 
a. en doe ons weer leven met hart en ziel. 
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien 
a. en geef ons uw heil! 
v. O Heer! Hoor ons gebed 
a. 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.                                                                                            allen blijven staan 

Introïtuspsalm    8 C (Voorzang: Ds. Vlaming; refrein: allen)   

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door 
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Glorialied 305 

De schri8en gelezen, gezongen en overdacht 
v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed         ‘…..van eeuwigheid tot eeuwigheid.  G. Amen. 

                                                                                                                           allen gaan zi/en 

Lezing uit de Geschri]en  -  Ruth 3  (NBV ’21) 

1. Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder: ‘Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je 
zoeken waar het je goed zal gaan? 2Boaz, bij wie je gewerkt hebt, is zoals je weet familie 
van ons. Vanavond zal hij op de dorsvloer gerst wannen. 3Baad je, wrijf je in met olie, 
kleed je aan en ga naar de dorsvloer. Zorg dat hij je niet ziet voordat hij klaar is met eten 
en drinken. 4Als hij gaat slapen moet je goed opleden waar hij zich neerlegt, en dan moet 
je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeteneinde terugslaan en daar gaan liggen. Hij 
zal je dan wel vertellen wat je moet doen.’ 5Ruth antwoordde: ‘Ik zal doen wat u mij zegt.’ 
6Ze ging naar de dorsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had 
opgedragen. 7Boaz at en dronk, voelde zich voldaan, en legde zich te slapen tegen een 
hoop gerst. Toen kwam Ruth s1lletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneinde 
terug en ging liggen. 8Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een 
vrouw aan zijn voeteneinde liggen. 9‘Wie ben jij?’ vroeg hij. ‘Ik ben het, heer, Ruth,’ zei ze. 
‘Laat mij bij u schuilen, want u kunt voor ons als losser optreden.’ 10 ‘Moge de HEER je 
zegenen, mijn dochter,’ zei hij. ‘Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al 
hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. 11Daarom, mijn 
dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt; iedereen in de stad weet 
immers dat je een moedige vrouw bent. 12 Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er 
is nog iemand anders voor wie dat geldt, en hij staat dichter bij jullie dan ik. 13Blijf 
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vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden is het goed, 
maar als hij dat niet wil, dan doe ik het, zo waar de HEER lee]. Blijf hier nu maar liggen, 
tot het ochtend wordt.’ 14En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeteneinde liggen. Voordat 
het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat 
bekend werd dat ze op de dorsvloer was geweest. 15Hij zei: ‘Pak je omslagdoek en houd 
hem open.’ Dat deed ze, en hij goot er zes maten gerst in en hielp haar dit alles op te 
1llen. Daarna ging hij naar de stad. 16 Zij ging naar haar schoonmoeder, die haar vroeg 
hoe het haar was vergaan. Ruth vertelde haar wat Boaz voor haar gedaan had. 17‘Deze 
zes maten gerst hee] hij me gegeven, “want,” zei hij, “je moet niet met lege handen bij je 
schoonmoeder aankomen.”’ 18Daarop zei Naomi: ‘Blijf hier dan maar rus1g wachten tot 
je weet hoe het afloopt, mijn dochter, want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten 
voordat hij de zaak geregeld hee].’ 

Antwoordpsalm      29 : 1, 4 en 6                                                     waarna allen gaan staan 

Evangelielezing        Johannes 3, 1 - 15 (NBV ’21) 

1. Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij 
kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat U een leraar bent die van 
God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U 
verricht.’ 3Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw 
wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4‘Hoe kan iemand geboren worden als 
hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot 
in gaan en weer geboren worden?’ 5Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand 
kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. 6 Wat 
geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7Wees 
niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait 
waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar 
hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9‘Maar hoe kan 
dat?’ vroeg Nikodemus. 10‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël 
bent? 11 Werkelijk, Ik verzeker u, wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat 
we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12Wanneer jullie Me niet 
geloven als Ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie Me dan geloven als Ik over 
hemelse dingen spreek? 13Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve 
degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon 14.De Mensenzoon moet hoog 
verheven worden, zoals Mozes in de woes1jn de slang omhooggeheven hee], 15  opdat 
iedereen die geloo], in Hem eeuwig leven hee]. 

Credo  340 B                                                                                    waarna allen gaan zi/en                                                                                    

Preek 
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Lied  706 

Gaven en gebeden 
Collecte:  *) zie Bij de dienst 

Er is geen rondgang  staan schalen bij de uitgang, zijdeur rechts  

Voorbeden + acclama1e  368 G  

s1l gebed       -      Onze Vader                                                         waarna allen gaan staan 

Slotlied  705          

Heenzending en zegen 
v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a.
  

Orgelspel:  Wij leven van de wind (lied 687), H. O/o (geb 1947) 

Bij de dienst 

Voorganger: Nico Vlaming             
Lector: Nel Hup 
Organist: Mieke van Dommelen   
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 
informa1e. Na de dienst is er gelegenheid nog wat na- en bij te praten, onder het genot 
van een kop koffie of thee 
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Wilt u de kerkzaal  verlaten na het ‘eindspel’,  de zijdeur rechts, naast het kleine orgel? 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor de kledingbank in Ede. 

Op de website van de kledingbank staat het zo: 
‘Hoe we het ook bekijken, in ons land is armoede een vast gegeven. Er zijn al1jd 
mensen, die door welke oorzaak of om welke reden dan ook in armoede leven. 
Wij van Kledingbank Ede zijn van mening dat deze mensen prak1sche 
ondersteuning en hulp kunnen gebruiken om de vicieuze cirkel, waarin zij zich 
vaak bevinden, te kunnen doorbreken. Wij richten ons op deze doelgroep in de 
gemeente Ede, door hen met ideeën opgedaan in de circulaire economie, 
mogelijkheden te bieden om hun situa1e te verbeteren, dan wel te verlichten.  
bank voor kleding. Kledingbank Ede zorgt voor goede en nog modieuze kleding, 
die we gra1s verstrekken aan onze doelgroep. Deze kleding wordt door inwoners 
van Ede gedoneerd. Financieel en materieel worden wij gesteund door ac1es, 
georganiseerd door kerken en sportclubs, en door donerende par1culieren en 
ondernemers. Om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren weet de 
Kledingbank zich gesteund door zo’n 40 enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. 
De S1ch1ng Kledingbank Ede krijgt geen subsidie van de gemeente of andere 
structurele fondsen. ‘ 

De tweede collecte is ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in Armenië’ 

De Taborkerk  steunt dit jaar ook het tweede project van de Wilde Ganzen.  

In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor 
mensen met een meervoudige beperking op het pladeland is nauwelijks 
aandacht. Zij communiceren op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig 
en hebben regelma1g andere gezondheidsproblemen. 
Nrane Children and Youth Development is een organisa1e die opkomt voor deze 
mensen. Zij willen samen met de Nederlandse S1ch1ng Asmik de kwaliteit van 
leven voor met name kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard 
nodig, want veel kinderen krijgen geen goede zorg. Revalida1ecentra op het 
pladeland zijn vaak op te grote afstand, vervoer is las1g en de gezinnen waar ze 
uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen niet geschikt voor gemakkelijke 
verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de juiste zorg krijgen. 
Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, 
logopedist en ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een 
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behandelplan en geven ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze 
ondersteuning bij het aanpassen van de woning of bij aanschaf van meubilair en 
hulpmiddelen. Het streven is om de ouders ac1ef mee te laten werken en het 
eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een steungroep op te richten 
waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 

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 

Mededelingen 

In de dienst van zondag 19 juni  gaat ds. Lieke van Zanden (Ede) voor. 

Bericht van het Moderamen van de Algemene Kerkenraad PGE. 

Afgelopen 1jd 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, kri1ek 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 1jd 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). 
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