Protestantse wijkgemeente Tabor
26 september 2021
Achttiende zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Toccata, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
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 84: 1, 2 en 3
Kyriegebed/inleiding
Gevolgd door Kyrie en Gloria uit de ‘Bonifatiusmis’ (voorzang)
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (2x)
Wij loven u.
Wij prijzen en aanbidden u,
Wij verheerlijken u en zeggen u dank voor uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
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Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (2x)
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader,
Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed,
Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (2x)
Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino (2x)

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

T Huub Oosterhuis | M Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727)

(‘Evangelielezing’) Handelingen 6, 1 – 6 (volgens NBG ’51)
1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks
sprekenden tegen de Hebreeen, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging
verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden:
Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen.
3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest
en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen; 4 maar wij zullen ons houden aan het
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gebed en de bediening van het woord. 5 En dit voorstel vond bijval bij de gehele menigte,
en zij kozen Stefanus, een man vol van geloof en Heilige Geest, Filippus, Prochorus,
Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaus, een Jodengenoot uit Antiochie; 6 hen stelden zij
voor de apostelen, die, na gebeden te hebben, hun de handen oplegden. 7 En het woord
Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van
de priesters gaf gehoor aan het geloof.
Lied 992 (verzen 1 en 2 voorzang)
Evangelielezing: Johannes 7, 40 - 53 (volgens NBG ‘51)
40 Sommigen dan uit de schare, die naar deze woorden geluisterd hadden, spraken: Deze
is waarlijk de profeet. 41 Anderen zeiden: Deze is de Christus; weer anderen zeiden: De
Christus komt toch niet uit Galilea? 42 Zegt de Schrift niet, dat de Christus komt uit het
geslacht van David en van het dorp Betlehem, waar David was? 43 Er ontstond dan
verdeeldheid bij de schare om Hem; 44 en sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar
niemand sloeg de handen aan Hem. 45 De dienaars dan gingen naar de overpriesters en
Farizeeen en die zeiden tot hen: Waarom hebt gij Hem niet medegebracht? 46 De dienaars
nu antwoordden hun: Nooit heeft een mens zo gesproken, als deze mens spreekt! 47 De
Farizeeen dan antwoordden hun: Zijt gij soms ook verleid? 48 Heeft soms een van de
oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeen? 49 Maar die schare, die de wet niet kent,
vervloekt zijn zij! 50 Nikodemus, die vroeger tot Hem was gekomen, een van hen, zeide tot
hen: 51 Veroordeelt onze wet dan een mens, tenzij men zich eerst van hem op de hoogte
gesteld heeft en kennis genomen van wat hij doet? 52 Zij antwoordden en zeiden tot hem:
Zijt gij soms ook uit Galilea? Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat. 53 En
zij begaven zich een ieder naar zijn huis…….
Acclamatie 339b
Preek
Lied 568a

Bevestiging ambtsdragers
Megchelien v.d. Broek wordt als diaken bevestigd – en Klaas Santing als ouderling-scriba.
Inleiding (‘onderwijzing’)
Vragen
Zegen
Lied 362

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
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Voorbeden, de intenties steeds besloten met
301h
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 970: 1 (voorzang), 3 en 4

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

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

a.

"Herr Gott, dich loben alle wir", Johann Pachelbel (1653-1706)

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 de moeilijk lerende kinderen in Matta, Suriname.
Weinig aandacht voor inheemse bevolking
In het dorp Matta in Suriname staat een basisschool. Doordat de overheid nauwelijks
aandacht heeft voor de inheemse bevolking , heeft de school een groot tekort aan
materialen en zijn de docenten niet voldoende (bij)geschoold. Iedereen op school krijgt
hetzelfde onderwijs, waardoor kinderen met leer- of gedragsproblemen te weinig
aandacht krijgen. Zij kunnen niet meekomen op school, steken daardoor ook niet veel op
en hebben later in hun leven grote moeite om een fatsoenlijke baan te vinden.
Het hele dorp wil graag een nieuwe start maken. Samen met Shaan Creations
International is er een project opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De Wilde Ganzen helpen graag mee. Het doel: moeilijk lerende kinderen dezelfde kansen
geven als kinderen op andere scholen.
Met speciale begeleiding en individuele aandacht zijn ze er van overtuigd dat deze
kinderen straks zelfstandig een eigen leven op kunnen bouwen.
Om dit voor elkaar te krijgen, worden de leerkrachten getraind en worden de ouders
betrokken bij het onderwijs en geholpen bij de opvoeding. Daarnaast wordt het
schoolgebouw gerenoveerd en nieuw materiaal aangeschaft, zoals computers en boeken.
Collecte van harte bij u aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente.

Mededelingen

Zondag 3 oktober
In de dienst van komende zondag gaat ds. Jaap Doolaard (Zeist) voor.

De bloemen
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar de heer Rob Broersma. Hij vierde
woensdag zijn 74e verjaardag.

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Bert Wisgerhof

Lector
Koster

: Ant van Donselaar
: Rob van der Steeg

Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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