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18 juli 2021
Achtste zondag na Pinksteren

Welkom
In de Taborkerk. Lees s.v.p. op bladzijde 4 ‘Bij de dienst’!
Daar staan een paar aanwijzingen waar wij ons aan moeten houden.

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Muziek
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 47
Kyriegebed/inleiding

Glorialied 103c: 1, 2 (voorzang) 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
Profetenlezing, 2 Koningen 4, 38 - 44 (uit de Herziene Statenvertaling)
38 Toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land, en de leerling-profeten zaten
voor hem. Hij zei tegen zijn knecht: Zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de
leerling-profeten.
39 Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde
slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinten, zijn kleed vol. Hij kwam terug en sneed
ze in stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was.
40 Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu, toen zij van die
soep aten, dat ze het uitschreeuwden en zeiden: Man Gods, de dood is in de pot! Zij
konden het niet eten.
41 Maar hij zei: Breng dan meel. En hij wierp het in de pot en zei: Schep het voor de
mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot.
42 Er kwam een man uit Baäl-Salisa; hij bracht de man Gods broden van de eerstelingen,
twintig gerstebroden en vers graan in zijn tas. En die zei: Geef het aan de mensen om te
eten.
43 Maar zijn dienaar zei: Hoe moet ik dat aan honderd mannen voorzetten? En hij zei:
Geef het aan de mensen om te eten, want zo zegt de HEERE: Men zal eten en overhouden.
44 Zo zette hij het hun voor, en zij aten en hielden over, overeenkomstig het woord van
de HEERE.
Lied 995
Epistellezing, Hebreeën 3, 1 – 6 (volgens NBG ’51)
1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op de apostel
en hogepriester onzer belijdenis, Jezus, 2 die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft
aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. 3 Want Hij is zoveel groter
heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de bouwmeester hoger eer geniet dan het
huis. 4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God.
5 Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van hetgeen
gesproken zou worden, 6 maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij
de vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden.
Acclamatie 338b
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Evangelielezing: Johannes 5, 36b – 47 (volgens NBG ‘51)
Juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. 37 En de
Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn
stem gehoord of zijn gedaante gezien, 38 en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die
Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. 39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin
eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet
tot Mij komen om leven te hebben. 41 Eer van mensen behoef Ik niet, 42 maar Ik ken u:
gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. 43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij
neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. 44
Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige
God komt, niet zoekt? 45 Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is
Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. 46 Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij
ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. 47 Maar indien gij zijn geschriften niet
gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?
Lied 325
Preek
Lied 722

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 418: 1 (voorzang) en 2

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

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

a.
Muziek
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Bij de dienst
Welkom in de Taborkerk!
Ook vandaag mag er (nog?) 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.
En: loop niet rond, blij zitten waar u zit.
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.

*) De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Imani, Kenia.
In Nairobi, Kenia, is het kindertehuis Imani nog steeds meer dan broodnodig. Nog steeds
worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de ouders niet voor hun
kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en kinderen die ziek zijn of een
handicap hebben. De Stichting Imani vangt al deze kinderen op. Het feit dat de politie van
Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel aan de overheid het volste vertrouwen
heeft in de zorg die de kinderen in Imani krijgen. De kinderen krijgen allemaal een
uitstekende verzorging. Ze gaan, zodra ze oud genoeg zijn, allemaal naar school; als ze de
capaciteiten hebben mogen ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg,
huisvesting en noem maar op, alles kost geld. Imani is afhankelijk van donaties. Al jaren
dragen wij in Tabor ons steentje bij. Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij
dat ons geld heel goed besteed wordt. We bevelen deze collecte dan ook van harte bij u
aan.
Wilt u liever gireren, dat kan op de rekening van de wijkkas: NL22 RABO 0312 4747 89
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor.

Organist
Margret Spelt moest helaas door omstandigheden op het laatste moment haar speelbeurt
afzeggen. Het lukte niet meer vervanging te vinden.
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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’.
Op 8 augustus is er weer dienst in Tabor.
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 25 juli
Is er dienst in de Noorderkerk. Te volgen via de site van de Noorderkerk.

Afscheid
Op vrijdag 2 juli overleed, op bijna 92-jarige leeftijd, mevrouw Klara Landweer-Niklaus. Op
12 augustus 1929 werd zij geboren in Rohr bij Aarau, in Zwitserland. Een levenlang met
muziek in de weer. Organiste in de kerk van Rohr. Lerares textiele vormgeving. Op 26-jarige
leeftijd kwam zij naar Nederland, door de ontmoeting met de jonge predikant Piet
Landweer. In 1969 kwamen zij naar Ede. Klara, moeder van haar vier kinderen. Sindsdien
een vertrouwde persoonlijkheid geworden in de kringen rondom de Taborkerk.
Veertien jaar na het overlijden van haar man hebben we nu afscheid van haar moeten
nemen. Op vrijdag 9 juli vond de dankdienst voor haar leven plaats. “Wij verwachten, naar
zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont”: 2 Petrus
3 : 13. Dat was echt háár tekst.
Aansluitend de begrafenis. Daarbij blies broer Ueli Niklaus op de alpenhoorn.
Heimatklänge.
Haar gedachtenis zij ons tot zegen.
ds. Jan Heine
In memoriam
Op 30 juni overleed Gerritje (Ger) Wijnanda Elbertsen-Wiegeraadt, bijna 88 jaar oud. Sinds
ds. Landweer haar benaderde om ouderling-voorzitter in de kerkelijke gemeente rond de
Taborkerk te worden, heeft ze die functie maar liefst twee maal twaalf jaren vervuld. Zo
zette ze haar grote gaven en kundigheden niet alleen in voor het gezin en voor het
bouwbedrijf van haar echtgenoot, maar ook voor de opbouw van de gemeenschap. De
laatste jaren concentreerde zij zich, samen met haar vriendenkring, op de voortgang van
het leerhuis. In de gedachtenisdienst (die via streaming van de uitvaartondernemer na te
zien valt), met ds. Rinse Reeling Brouwer als voorganger, lazen we Deuteronomium 3:2328. Adres van de familie: Compagnie 27, 6711 VP Ede.
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Voorganger : Gerben H. Westra
Lector
Organist
:
Margret Spelt
Koster
Voorzang: Megchelien v.d. Broek en Ant van Donselaar
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner
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: Nel Hup
: Rob van der Steeg

