Protestantse wijkgemeente Tabor
10 oktober 2021
Twintigste zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Präludium D-dur BWV 925 - J.S. Bach (1685-1750)
De kaarsen worden aangestoken
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 78: 1, 2 en 5
Kyriegebed/inleiding en gloria
Lied 299e

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
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T Huub Oosterhuis | M Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727)

Toralezing, Exodus 13, 17 – 22 (volgens de Herziene Statenvertaling)
17 Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de
weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: Anders zal het
het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren.
18 Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de woestijn naar de Schelfzee. In
slagorde trokken de Israëlieten uit het land Egypte.
19 En Mozes nam de beenderen van Jozef met zich mee, want die had de zonen van Israël
plechtig een eed laten zweren, en gezegd: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten
jullie mijn beenderen hiervandaan met jullie meevoeren.
20 Zo braken zij op uit Sukkoth en sloegen hun kamp op in Etham, aan de rand van de
woestijn.
21 De HEERE ging vóór hen uit, overdag in een wolkkolom om hun de weg te wijzen, en 's
nachts in een vuurkolom om hun licht te geven, zodat zij dag en nacht verder konden
trekken.
22 Hij nam de wolkkolom overdag en de vuurkolom in de nacht niet weg voor de aanblik
van het volk.
Psalm 119: 40
Evangelielezing: Johannes 8, 12 – 20 (werkvertaling exegeseteam Monshouwerstichting/Nieuwe
Bijbelschool) )

12 Weer sprak Jezus tot hen, hij zei:
Ik ben het licht voor de wereld.
Wie mij volgt, wandelt nooit meer
in de duisternis,
maar zal het licht van het leven hebben.
13 De Farizeeën zeiden tegen hem:
Jij getuigt over jezelf!
Jouw getuigenis is niet betrouwbaar.
14 Jezus antwoordde, hij zei tegen hen:
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Ook al getuig ik over mijzelf,
betrouwbaar ís mijn getuigenis:
ik weet waar ik vandaan kom
en waarheen ik verder ga –
jullie weten niet waar ik vandaan kom
of waarheen ik verder ga.
15 Jullie oordelen naar het vlees
ík oordeel niemand.
16 Als ík oordeel,
dan is mijn oordeel betrouwbaar
omdat ik niet alleen ben:
ik ben samen met de Vader die mij gezonden heeft.
17 Ook in die Torah van jullie
staat geschreven
dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is.
18 Ik ben het die over mijzelf getuig,
maar ook hij getuigt over mij, de Vader die mij gezonden heeft.
19 Ze zeiden tegen hem:
Waar is jouw Vader?
Jezus antwoordde:
Jullie weten noch wie ik ben noch wie mijn Vader is.
Als jullie hadden geweten wie ik ben,
dan hadden jullie het ook van mijn Vader geweten.
20 Deze woorden sprak Jezus in de schatbewaarkamer,
tijdens zijn onderricht in de tempel.
En niemand greep hem:
zijn ure was nog niet gekomen.
Acclamatie no. 35 uit ‘Zangen van zoeken en zien’ (drie maal, 1e keer voorzang)
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Preek
Lied 601 (vers 1 voorzang)

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 221

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

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

a.
Fuga a 3 voci BWV 952 - J.S. Bach (1685-1750)

Bij de dienst
Welkom in de Taborkerk!
‘Officeel’ is de ‘anderhalve-meter’ regel niet langer van toepassing, ook in kerken niet.
Toch hecht de Wijkkerkenraad er wel belang aan, enige afstand in acht te nemen, bij
voorkeur die anderhalve-meter; ‘better safe than sorry…’. Wij blijven dus voorzichtig.
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst) en verlaat
de kerkzaal na het laatste orgelspel door de deur richting de zijzaal (daar staan ook de
offerschalen….).
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 het Diaconaal Platform Ede
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een
sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.

Mededelingen
Zondag 10 oktober
In de dienst van komende zondag gaat ds. Gerben H. Westra voor.

De bloemen
uit de dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mevrouw G. Draaijer –
ten Napel, zij viert op 15 oktober haar 80e verjaardag.

Leerhuis
Komende woensdag, 16 oktober – vanaf 20.00 uur in de Zijzaal: tweede avond over de
joods-christelijke dialoog. Centraal: de christologie. Jezus de jood? En/of Jezus de
verlosser?

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Margret Spelt

Lector
Koster

: Megchelien v.d. Broek
: Rob van der Steeg

Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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