Protestantse wijkgemeente Tabor
1 juli 2018
Zesde zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Muziek
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 27: 1, 4 en 7
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 413 (444) : 1 en 2
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Profetenlezing, Jesaja 3, 25 – 4, 6 (uit de Herziene Statenvertaling)
25 Uw mannen zullen door het zwaard vallen
en uw helden in de strijd.
26 Haar poorten zullen treuren en rouwen.
Als alles haar ontnomen is, zal zij neerzitten op de aarde.
1 Op die dag zullen zeven vrouwen één man vastgrijpen
en zeggen: Ons eigen brood zullen wij eten en met onze eigen kleren zullen wij ons
kleden.
Laat ons slechts uw naam mogen dragen. Neem onze smaad weg!
4, 2 Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van
de aarde tot glorie en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn.
3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten
is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.
4 Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben en de
vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld zal hebben door de
Geest van oordeel en door de Geest van uitbranding,
5 dan zal de HEERE over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan
overdag een wolk scheppen en rook, en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur; ja,
over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn.
6 Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en
schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen.
Antwoordpsalm 30: 1 en 5
Evangelielezing, Marcus 5, 22 – 43 (uit NBG ’51)
22 En er kwam een van de oversten der synagoge, genaamd Jairus, en toen deze Hem
zag, wierp hij zich neder aan zijn voeten, 23 en hij smeekte Hem dringend, zeggende:
Mijn dochtertje ligt op haar uiterste; kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij
behouden worden en in leven blijven. 24 En Hij ging met hem mede en een grote schare
volgde Hem en zij drongen tegen Hem op. 25 En een vrouw, die twaalf jaar aan
bloedvloeiingen geleden had, 26 en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare
daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veeleer achteruit was
gegaan, 27 had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam tussen de schare en
raakte van achter zijn kleed aan. 28 Want zij zeide: Indien ik slechts zijn klederen kan
aanraken, zal ik behouden zijn. 29 En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij
bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. 30 En Jezus bemerkte
terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was, en Hij keerde Zich om in de
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schare, en zeide: Wie heeft Mij aangeraakt 31 En zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet,
dat de schare tegen U opdringt en Gij zegt: Wie heeft Mij aangeraakt? 32 En Hij keek
rond om te zien, wie dat gedaan had. 33 De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende
wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor Hem neder en zeide Hem de volle
waarheid. 34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in
vrede en wees genezen van uw kwaal. 35 Terwijl Hij nog sprak, kwam men uit het huis
van de overste der synagoge hem zeggen: Uw dochter is gestorven; waarom valt gij de
Meester nog lastig? 36 Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide
tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen. 37 En Hij stond niemand
toe met Hem mede te gaan, behalve Petrus en Jakobus en Johannes, de broeder van
Jakobus. 38 En zij kwamen in het huis van de overste der synagoge en Hij zag het misbaar
en mensen, die luid weenden en weeklaagden. 39 En binnengekomen, zeide Hij tot hen:
Waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. 40
En zij lachten Hem uit. Doch Hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind
en de moeder en die bij Hem waren mede en Hij ging het vertrek binnen, waar het kind
lag. 41 En Hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar: Talita koem, hetgeen
betekent: Meisje, ik zeg u, sta op! 42 En het meisje stond onmiddellijk op en het kon
lopen; want het was twaalf jaar. En zij ontzetten zich terstond bovenmate. 43 En Hij
gebood hun nadrukkelijk, dat niemand dit te weten zou komen en zeide dat men haar te
eten zou geven.
Lied 179
Preek
Lied 855: 1, 3 en 4

Viering van de Maaltijd van de Heer
Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Muziek
Voorbeden
Lied 377: 1, 4 en 7 allen. 2 l, 3 r, 5 l, 6 r.
De groet
v. Vrede zij met u!
a. En met uw geest.
v. Verheft uw harten.
a. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
v. Brengen wij dank aan de Heer onze God.
a. Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Tafelgebed
Gezongen Onze Vader: lied 370
Breken en delen
Muziek
Postcommunio
Lied 422 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

a.
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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.

Liedboek
In de dienst zingen wij uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ (2013), tenzij
anders vermeld. Bij de ingang liggen exemplaren die u kunt lenen. Wanneer een lied
tevens is opgenomen in het Liedboek voor de Kerken (1973) dan staat het betreffende
nummer tussen haakjes vermeld.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Imani
Sinds 1992 vangt Imani kinderen op in Nairobi (Kenia) die op straat zijn achtergelaten,
veelal op de dag van hun geboorte. Meestal zijn deze kinderen gezond maar er worden
ook zwaar ondervoede kinderen gevonden. Een aantal kinderen is mishandeld,
sommigen zijn misbruikt of verwond.
Al deze kinderen krijgen medische zorg, gezonde voeding, veel aandacht en liefde.
Helaas blijkt een aantal kinderen toch niet helemaal gezond op te groeien. De kinderen
met problemen blijven dan bij Imani omdat ze niet worden geadopteerd en ook niet in de
pleegzorg komen. Alle kinderen gaan naar school. Zo hopen zij een goede toekomst
tegemoet te gaan.

De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen wijkgemeente, voor de
wijkkas dus.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar
mevrouw Ada B.

Mededelingen
Op onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te luisteren en de
kerkbrief te bekijken. Ook vindt u er het actuele nummer van het Kerkblad.

Wekelijkse inloopochtend
Ook in de zomer gaan de inloopochtenden gewoon door. Op donderdag 5 juli is er in “
Ons Huis” bij de Taborkerk een inloopochtend. Deze morgen komt de heer B.Verduin met
het onderwerp: de mislukte wapendropping. Vanaf 9.30 zijn de deuren open. Iedereen is
van harte welkom.
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Zondag 8 juli
In de dienst van volgende week, een LuTaNo dienst, gaat ds. Gerben H. Westra voor.

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Eric Voet
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Lector
Koster

: Martha Borkhuis
: Rob van der Steeg

