Protestantse wijkgemeente Tabor
27 juni 2021
Vijfde zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Psalm 28, Dick Troost.
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 28: 1, 2 en 4
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 305

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
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Zondagsgebed
Profetenlezing, Hosea 14, 1 – 7 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 Samaria zal schuldig staan, omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God.
Door het zwaard zullen zij vallen, hun kleine kinderen zullen verpletterd worden
en hun zwangere vrouwen opengereten. 2 Bekeer u, Israël, tot de HEERE, uw God,
want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. 3 Neem deze woorden met u mee,
bekeer u tot de HEERE. Zeg tegen Hem:
Neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan.
Dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen.
4 Assyrië zal ons niet verlossen, op paarden zullen wij niet rijden.
Wij zullen nooit meer zeggen: U bent onze god tegen het werk van onze handen.
Bij U immers vindt een wees ontferming. 5 Ik zal hun afkerigheid genezen,
Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want Mijn toorn heeft zich van hem afgewend.
6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortel schieten als de
Libanon. 7 Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de
olijfboom, en hij zal een geur hebben als de Libanon.
Antwoordpsalm 135: 2, 8 en 9
Apostellezing, Handelingen 9 : 36 – 43 (volgens NBG ’51)
36 En er was te Joppe een discipelin, genaamd Tabita, hetgeen, vertaald, betekent
Dorkas. Deze was overvloedig in goede werken en aalmoezen, die zij gaf. 37 En het
geschiedde in die dagen, dat zij ziek werd en stierf; en na haar gewassen te hebben,
legde men haar in een bovenzaal. 38 En daar Lydda dicht bij Joppe lag, zonden de
discipelen, toen zij hoorden, dat Petrus daar was, twee mannen tot hem met het
verzoek: Kom zonder dralen tot ons. 39 En Petrus stond op en ging met hen mede. Toen
hij daar aangekomen was, bracht men hem naar de bovenzaal en al de weduwen
kwamen bij hem staan, en lieten hem onder tranen al de lijfrokken en mantels zien, die
Dorkas, toen zij nog bij hen was, gemaakt had. 40 Maar Petrus zond hen allen naar buiten
en knielde neder en bad. En hij wendde zich tot het lichaam en zeide: Tabita, sta op! En
zij opende haar ogen en zag Petrus en ging overeind zitten, 41 en hij gaf haar de hand en
richtte haar op; toen riep hij de heiligen en de weduwen en stelde haar levend voor hen.
42 En het werd bekend door geheel Joppe en velen kwamen tot geloof in de Here. 43 En
het geschiedde, dat hij verscheidene dagen te Joppe bleef bij een zekere Simon, een
leerlooier.
Lied 641: 1 – 3
Evangelie: Johannes 4 : 43-54 (vert. Joop Zuur)
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Acclamatie 339b
Preek
Lied 643 : 1, 4, 5, 6 en 9

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden
Stil gebed
3

Gezamenlijk gebeden Onze Vader

Lied 657 : 1, 2, 3 en 4

Heenzending en zegen
v.

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

a.
‘Zo lang wij ademhalen’ (Lied 657), Henk Gijzen.

Bij de dienst
Welkom in de Taborkerk!
Veel voorschriften die golden vanwege virusgevaar zijn vervallen.
Maar de 1,5 meter – regel blijft gehandhaafd: houdt dus die onderlinge afstand in het oog.
Na de dienst is er koffie (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 Meet-inn
Meet-Inn is een inloopcentrum voor iedereen die op zoek is naar ontmoeting, ontspanning
en ondersteuning. Een gastvrij huis, ontstaan vanuit christelijke bewogenheid met de
medemens en vanuit de wens ruimte te bieden voor gelijkwaardig en respectvol contact.
Al meer dan 30 jaar blijkt Meet-Inn in een behoefte te voorzien.
Iedereen kan terecht voor een gezonde maaltijd, voor een van de vele activiteiten die er
worden georganiseerd of om tijdens de Open Inloop een kopje koffie of thee te drinken,
een praatje te maken of even helemaal niks te hoeven. Meet-Inn kan dit alles doen dankzij
de belangeloze inzet van ruim 100 vrijwilligers en de financiële steun van kerken, fondsen,
subsidieverstrekkers en donateurs.
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De tweede collecte is bestemd voor het binnenlands diaconaat
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en
andere gebieden aan de rand van ons land, is de nood hoog. Armoede gaat hier vaak over
van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Kerken leggen contact met mensen in armoede en zoeken samen
met hen naar manieren om hun leefsituatie te verbeteren. Daaruit kunnen initiatieven
ontstaan als voedselbanken, kledinginzamelingsacties of projecten voor kinderen die in
armoede leven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Hoe kun je
dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Kerk in Actie
begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak, ondersteunt hen zo nodig financieel
en brengt hen met elkaar in contact om kennis en ervaringen te delen.

Mededelingen
Zondag 4 juli
In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor. Anton Kanis bespeelt het
orgel.

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 18 juli en 8 augustus is er 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.

Voorganger : Drs. Joop Zuur
Lector
Organist
:
Bert Wisgerhof
Koster
Zang: Megchelien v.d. Broek en Ant van Donselaar
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner en Erik Velthuijs

: Ant van Donselaar
: Rob van der Steeg
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