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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Koraalvariatie op het lied "Wir glauben all an einem Gott" van Johann Gottfried Walther 
(1684-1748) 
 
Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

v. Onze hulp in de Naam van de Heer, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 92: 1, 2 en 6  

Kyriegebed/inleiding 

 

Glorialied 868: 1, 2 en 5  
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 

Zondagsgebed 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

 

Profetenlezing,  1  Koningen 17, 8 – 16  (uit de Herziene Statenvertaling)  

7 En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, want er was geen 
regen in het land gevallen. 
8 Toen kwam het woord van de HEERE tot hem: 
9 Sta op, ga  naar Zar  fath, dat aan Sidon toebehoort, en woon daar. Zie, Ik heb daar een 
weduwvrouw geboden om u te onderhouden. 
10 Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij bij de ingang van de stad kwam, 
zie, daar was een vrouw, een weduwe, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: 
Haal toch een beetje water voor mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. 
11 Toen zij op weg ging om het te halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk 
brood voor mij mee. 
12 Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen broodkoek meer, behalve 
een handvol meel in de pot en een beetje olie in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken 
hout aan het sprokkelen. Zodra ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon 
klaarmaken. Daarna zullen we het opeten en sterven. 
13 Maar Elia zei tegen haar: Wees niet bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar 
maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en 
voor uw zoon iets klaar. 
14 Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken en in de 
kruik zal het aan olie niet ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem 
geven zal. 
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15 Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, en haar 
gezin, vele dagen. 
16 Het meel in de pot raakte niet op en in de kruik ontbrak het niet aan olie, 
overeenkomstig het woord van de HEERE, dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. 
 

Psalm 146: 4 en 5  

 

Evangelielezing: Johannes 6, 22 - 29   (volgens NBG ‘51)  

22 De volgende dag zag de schare, die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen 
ander scheepje was geweest dan een, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip 
gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. 23 Doch er kwamen andere 
scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Here 
gedankt had. 24 Toen dan de schare zag, dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet 
gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Kafarnaum om Jezus te zoeken. 25 En toen zij 
Hem aan de overkant der zee vonden, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier 
gekomen? 26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, 
niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en 
verzadigd zijt. 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het 
eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, 
zijn zegel gedrukt. 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken 
Gods mogen werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij 
gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft 
 
Acclamatie 339b 

Preek 

Voorzang:  

 

T  Henk Jongerius  |    M   English Hymnal  (zie ‘Zangen van zoeken en zien no .633 en ‘Voor wie gedenken, 
verzamelde liturgische gezangen’ pg. 324)  
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Gaven en gebeden 

Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang   

Voorbeden 

Stil gebed 

Gezamenlijk gebeden Onze Vader  

Lied 422 

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)  

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a.  
 
 
Voluntary IX opus VI van John Stanley (1712-1786) (gemeente gaat zitten, we verlaten de kerkzaal 

ná het orgelspel)  

 
    

Bij de dienst 

Welkom in de Taborkerk!  
Ook  vandaag mag er  gezongen worden! We gaan staan bij de bemoediging en de zegen.  
Maar de 1,5 meter-regel blijft gehandhaafd: houdt dus die onderlinge afstand in het oog. 
 
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur richting de zijzaal!  
 
Na de dienst is er koffie in Ons Huis (als het weer het mogelijk maakt óók in de tuin achter 
de kerk)  – en wellicht een goed gesprek én een prettige ontmoeting met deze of gene.  
Bent u voor het eerst: er is altijd een ouderling of andere ambtsdrager in de buurt die veel 
van uw eventuele vragen kan beantwoorden.  
 
Via  onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te zien. Daar is ook 
de  kerkbrief te bekijken. 
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*) 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 Tabor. 
 

Mededelingen 

 

LuTaNo – diensten 
Van 11 juli tot en met 15 augustus zijn er weer de jaarlijkse LuTaNO-diensten, de 
gezamenlijke diensten van ‘Luther’, ‘Tabor’ en ‘Noord’.  
 
Vanwege de virale omstandigheden is al weer een tijd geleden afgesproken, dat de 
diensten weliswaar fysiek gehouden worden, steeds in de kerk die ‘aan de beurt’ is, maar 
dat de leden van de kerk waar dan geen dienst is, de dienst uitsluitend via het internet 
kunnen volgen: de kerken zouden anders te vol worden. Of er moet van ingewikkelde 
aanmeld-systemen gebruik gemaakt worden.  
Dit jaar gaat het dus anders dan anders, helaas.  

Zondag 15 augustus 

Is er dienst in de Noorderkerk. Ga naar de website van de Noorderkerkgemeente om de 
dienst te volgen / terug te zien.  
 

De bloemen 
uit de dienst gaan naar mevrouw Van Schaijk en de heer Lantinga. Zij vierden beiden 
gisteren hun 89e verjaardag.  

 
 
 

Voorganger : Gerben H. Westra Lector : Corry Broersma 
Organist : Dick Nauta Koster : Rob van der Steeg 

     
   Beeld en geluid: Kevin Heimgartner en Erik Velthuijs 
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