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3 Zondag na Pinksteren

Wie is Hij toch…?
De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Plein Jeu uit Suite du Sixiesme Ton – Jacques Boyvin (1649-1706)
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 107: 1, 12 en 13
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door
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Glorialied 642: 1, 2, 3 en 4 (218)

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
TENACH lezing: Jona 1 ( Herziene Statenvertaling)
1

2

Het woord van de HEERE kwam tot Jona, de zoon van Amitthai: Sta op, ga naar de grote
stad Ninevé en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor Mijn aangezicht.
3
Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de HEERE.
Hij daalde af naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor
de overtocht en daalde af in het schip om met hen mee te gaan naar Tarsis, weg van het
4
aangezicht van de HEERE. Maar de HEERE wierp een hevige wind op de zee; er ontstond
5
een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de
zeelieden bevreesd en zij riepen, ieder tot zijn god. Zij wierpen de lading die in het schip
was, in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim
6
van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij
hem en zei tegen hem: Hoe kunt u zo diep in slaap zijn! Sta op, roep uw God aan!
7
Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan! Daarop zeiden de
mannen tegen elkaar: Kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil
8
ons overkomt. Zij wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem:
Vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u
9
vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen: Ik ben een
Hebreeër en ik vrees de HEERE, de God van de hemel, Die de zee en het droge gemaakt
10
heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd, en ze zeiden tegen hem: Hoe hebt u dit
kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het
11
aangezicht van de HEERE, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem: Wat
moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer
12
hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen: Pak mij op en werp mij in de zee; dan zal de
zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt.
13
De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge. Maar zij
14
konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen
zij de HEERE aan en zeiden: Och HEERE, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze
man! Leg geen onschuldig bloed op ons! Want U, HEERE, doet zoals het U behaagd heeft.
15
Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot
16
bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de HEERE; zij brachten de HEERE
17
een slachtoffer en legden geloften af. En de HEERE beschikte een grote vis om Jona op
te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.
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Lied 352: 1, 2, 4 en 5 (345)
Evangelielezing Marcus 3:7-12 en 4:35-41(NBG 1951)
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3 En Jezus trok Zich met zijn discipelen terug naar de zee. En een talrijke menigte uit
8
Galilea ging mede. Ook uit Judea en uit Jeruzalem en uit Idumea en het Overjordaanse
en de streken van Tyrus en Sidon kwam een talrijke menigte tot Hem, daar zij hoorden,
9
hoeveel Hij deed. En Hij zeide tot zijn discipelen, dat een scheepje in zijn nabijheid
10
moest blijven met het oog op de schare, opdat zij Hem niet zouden verdringen. Want
Hij genas velen, zodat allen, die kwalen hadden, op Hem aandrongen om Hem te kunnen
11
aanraken. En de onreine geesten wierpen zich voor Hem neder, telkens als zij Hem
12
zagen, en zij schreeuwden, zeggende: Gij zijt de Zoon van God. En herhaaldelijk verbood
Hij hun Hem bekend te maken.
35

4 En Hij zeide tot hen op die dag, toen het laat geworden was: Laten wij oversteken
36
naar de overkant. En zij lieten de schare achter en namen Hem, zoals Hij was, in het
37
schip mede, en er waren andere schepen bij Hem. En er stak een zware stormwind op
38
en de golven sloegen in het schip, zodat het schip reeds vol liep. Maar Hij zelf lag op het
achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem:
39
Meester, trekt Gij er U niets van aan, dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden,
bestrafte de wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en het
40
werd volkomen stil. En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zó bevreesd? Hoe hebt gij geen
41
geloof? En zij werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkander: Wie is toch deze,
dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Lied 528: 1, 3 en 5 (162)
Preek
Lied 534

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Trio pour la Pedalle en Fugue-Quator uit Suite du Sixiesme Ton – J. Boyvin (1649-1706)
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 837: 1, 3 en 4 (gemeente gaat staan)
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Heenzending en zegen
v.

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

a.

Petit Dialogue en Fugue en Grand Dialogue uit Suite du Sixiesme Ton – J. Boyvin (16491706)

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 van 2013, tenzij anders vermeld. Bij de ingang
liggen exemplaren die u kunt lenen. Wanneer een lied tevens is opgenomen in het
Liedboek 1973 dan staat het nummer er tussen haakjes achter.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat.
Bijenhouden biedt jongeren toekomst
Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks
toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van
Kerk in Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld
een imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen
in coöperaties, waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op
te komen voor hun rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te
verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dit jaar wil het
Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in
(mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van
de collecte steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale
projecten.
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De tweede collecte is bestemd voor de kerk

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens van de gemeente naar
mevrouw N. M.

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
Donderdag 14 juni is er de wekelijkse inloopochtend in “Ons Huis” bij de Taborkerk.
Deze morgen is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 staan de deuren open en is iedereen
vrij om binnen een kijkje te gaan nemen. Er is koffie en thee. Zin in een gezellige morgen?
Hartelijk welkom.

Jubileumjaar
In 2018 is er iets te vieren! In 1948 werd de ' Nederlands Hervormde Vereniging voor
Evangelisatie' opgericht, die vijf jaar later al een fraaie kerk in gebruik kon nemen.
80 jaar Vereniging, 75 jaar kerkgebouw. Aanleiding genoeg voor een bescheiden feestje.
De oprichters en stichters van destijds zijn er niet meer, maar getuigen nog wel - en ook
mensen die zich niet veel later actief hebben ingezet voor de Taborgemeente.
Op 26 augustus 2018 is het exact 75 jaar geleden dat de eerste kerkdienst in de
Taborkerk plaatsvond. Gezien de vakantieperiode is besloten dit jubileum te vieren op
zondag 30 september 2018. In ieder geval met een bijzondere dienst en een feestelijk
samenzijn aansluitend aan de dienst. Nadere berichtgeving hierover volgt.
Voor nu: zet deze datum vast in uw agenda, wij hopen met velen dit jubileum te mogen
vieren.

Zondag 17 juni
In de dienst van volgende week gaat ds. E. Bakker (Utrecht) voor.

Voorganger : Ds. K. Santing
Organist
:
Margret Spelt

Lector
Koster

: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg
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