Protestantse wijkgemeente Tabor
2 oktober 2022
Zeventiende zondag na Pinksteren
Dienst van Schrift en Tafel

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Orgelmuziek
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 119: 31 en 34
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door
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Bij wijze van gloria: psalm 148 (voorzang - vert. Gert Landman | m. T.A. Walmisley)
Halleloeja!
1. Looft vanuit de hemel de Eeuwige, looft Hem in de hoge regionen;
2. looft Hem al zijn engelen, looft Hem al zijn legerscharen.
3. Looft Hem, zon en maan, looft Hem, alle stralende sterren;
4. looft Hem, hoogste hemel, en wateren boven de hemel.
5. Laten zij loven de Naam van de Eeuwige, want Hij gebood en zij werden geschapen;
6. Hij gaf ze hun plaats voor altijd en eeuwig: hun orde die zij nimmer te buiten gaan.
7. Looft vanaf de aarde de Eeuwige, grote gedrochten, alle diepten der oervloed;
8. vuur en hagel, sneeuw en nevel, ademstorm die zijn woord volbrengt.
9. Bergen en alle heuvels, bomen vol vruchten en alle ceders;
10. wilde dieren en alle vee, kruipende dieren en vliegende vogels.
11. Aardse koningen en alle volken, vorsten en alle aardse rechters;
12. jonge mannen en ook jonge vrouwen, ouderen met jongen te samen.
13. Laten zij loven de Naam van de Eeuwige, want verheven is zijn Naam alleen,zijn majesteit boven de aarde en de hemel.
14. Hij doet zijn volk in uitstraling groeien, in hun lofzang al wie met Hem verbonden zijn:
De kinderen van Israël, het volk van zijn nabijheid. Halleloeja!

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed

Profetenlezing, Habakuk 3, 1 – 3 en 16 - 19 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 Een gebed van Habakuk, de profeet. Op Sjigjonot.
2 HEERE, toen ik Uw tijding hoorde,
heb ik gevreesd.
HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren,
maak het bekend in het midden van de jaren.
Denk in Uw toorn aan ontferming!
3 God kwam van Teman,
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de Heilige van het gebergte Paran. Sela
Zijn majesteit bedekte de hemel,
de aarde was vol van zijn lof.
16 Ik hoorde het en mijn buik sidderde.
Bij het geluid trilden mijn lippen.
Verrotting tastte mijn beenderen aan.
Ik sidderde op de plaats waar ik stond.
Zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid,
als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen.
17 Al zal de vijgenboom niet in bloei staan
en er geen vrucht aan de wijnstok zijn,
al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen
en zullen de velden geen voedsel voortbrengen,
al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn
en er geen rund in de stallen over zijn –
18 ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen,
mij verheugen in de God van mijn heil.
19 De HEERE Heere is mijn kracht,
Hij maakt mijn voeten als die van de hinden,
en Hij doet mij treden op mijn hoogten.
Voor de koorleider, bij mijn snarenspel.
Lied 945: 1, 3, 5 voorzang; 2, 4 , 6 allen
Evangelielezing, Lucas 17, 1 – 10 (volgens NBG ’51)
1 Hij zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen verleidingen komen, maar wee
hem, door wie zij komen! 2 Het zou beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals
gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen tot zonde
verleidde. 3 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw
heeft, vergeef hem. 4 En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal
tot u terugkomt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven. 5 En de apostelen zeiden
tot de Here: Geef ons meer geloof. 6 De Here zeide: Indien gij een geloof hadt als een
mosterdzaad, gij zoudt tot deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee
geplant, en hij zou u gehoorzamen. 7 Wie van u zal tot zijn slaaf, die voor hem ploegt of
het vee hoedt, als hij van het land thuiskomt, zeggen: Kom terstond hier aan tafel? 8 Zal
hij niet veeleer tot hem zeggen: Maak mijn maaltijd gereed, schort uw kleren op en bedien
mij, tot ik klaar ben met eten en drinken, en daarna kunt gij eten en drinken? 9 Zal hij de
slaaf soms danken, omdat hij deed wat hem bevolen was? 10 Zo moet ook gij, nadat gij
alles gedaan hebt wat u bevolen is, zeggen: Wij zijn onnutte slaven; wij hebben slechts
gedaan, wat wij moesten doen.
Acclamatie 339c
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Preek
Lied 389: 1 en 3 voorzang; 2 en 4 allen

Viering van de Maaltijd des Heren
Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst. Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.
Overmaken kan ook: NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente
Tabor o.v.v. de bestemming
Voorbeden, de intenties steeds beantwoord met acclamatie

v. Vrede zij met u!
a. En met uw geest.
v. Verheft uw harten.
a. Wij hebben ons hart bij de Heer.
Lied 400: 1 en 3 voorzang; 2, 4 en 5 allen
Tafelgebed
Onze Vader
Breken en delen: helen
Musica sub communione:
Dankzegging
Lied 924 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.
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.................

a.
Orgelmuziek
(gemeente gaat zitten)

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. Vandaag doen dat voor het eerst weer ‘achter’ in de kerk.

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 meer
dan 11 jaar dragen ook wij vanuit Tabor ons steentje bij.
Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij dat ons geld heel goed besteed wordt.
We hebben regelmatig contact met Harrie Oostrum. Hij begeleidt o.a. de directie en het
team van het kinderhuis. Van hem hoorden we dat de economische situatie in Kenia
momenteel zeer zorgwekkend is. De donoren uit Kenia hebben het zelf heel moeilijk en
haken af. Door de oorlog in Oekraïne is er gebrek aan graan en zonnebloemolie. Er heerst
een enorme droogte, waardoor de oogst mislukt is. Er worden meer kinderen te vondeling
gelegd omdat de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen. Kortom: we bevelen deze
collecte dan ook van harte bij u aan.
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente.
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Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens en groet van de gemeente
naar de heer.

Mededelingen
Energiekosten
Vanuit het Moderamen van de AK wordt voorgesteld vanaf januari alle kerken drie
maanden lang te sluiten – vanwege de stijgende kosten van energie. Dat is een zeer
ingrijpende maatregel.
Misschien moeten we eerst eens proberen stevig te bezuinigen op ons energiegebruik: niet
meer stoken in de kerk, maar de jassen aanhouden. Dat is wat men in de Nieuwe Kerk
doet: niet verwarmen op zondag.
Wat dunkt u? Liever hier blijven onder wat frissere condities? Of de kerk dicht en elders
vieren? De WKR hoort uw keuze graag!
Overigens blijkt het nog niet zo eenvoudig vast te stellen wat het warm stoken van de
kerkzaal nu precies kost: over dezelfde gasmeter loopt ook het verbruik van de huurder
van de consistorie – 7 dagen per week in gebruik……………

Zondag 9 oktober
In de dienst van komende zondag gaat ds. K. Santing (emeritus Ede) voor.

Leerhuis: Kerk en politiek
Alles is politiek maar politiek is niet alles. Zo vatte prof. Harry Kuitert ooit zijn bezwaren
tegen de verpolitisering van kerk en theologie samen. Hoe verhouden zich eigenlijk geloof
en politiek? De vraag is opeens weer brandend actueel door de enthousiaste steun die de
Russisch Orthodoxe kerk geeft aan de (oorlogs)politiek van de Russische federatie. Maar
de kwestie speelt al veel langer – zie de priesters, koningen en profeten in het Oude Israël,
de relatie tot de keizer in de Vroege Kerk. In onze dagen: Hitler en Rome. Ze sloten al in juli
1933 een verstrekkend ‘Konkordat’.
In Nederland was er rol van de kerken tegenover de bezetter en zijn Jodenvervolging (zie
bijvoorbeeld de kanselboodschap van juli 1942). Later de kwestie rond het NATO
‘dubbelbesluit’ over middellange afstandsraketten. En nu dus een (Russische) kerk die een
aanvalsoorlog bejubelt en van een theologische rechtvaardiging voorziet. Hoe zit dat?
5 en 12 oktober, 20.00 uur in de zijzaal van de Taborkerk
ds. Gerben H. Westra
Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Margret Spelt

6

Lector
Koster

: Nel Hup
: Rob van der Steeg

