Protestantse wijkgemeente Tabor
4 juli 2021
Zesde zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
'Was mein Gott will das gescheh‘ allzeit‘, Georg Philipp Telemann (zie ‚bij de dienst‘)
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 27: 1 en 7
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door Kyrie en Gloria 299d

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Profetenlezing, verzen uit Ezechiël 47 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit,
van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar
het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de rechterzijde van het huis, ten
zuiden van het altaar.
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2 Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond
naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde
borrelde water.
3 Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in z ijn hand. Hij mat
duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de enkels.
4 Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het water kwam tot de knieën.
Toen mat Hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen.
5 Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het
water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men
anders niet door kon gaan.
6 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij mij en bracht mij terug
naar de oever van de beek.
7 Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan
deze kant en aan de andere kant.
8 Hij zei tegen mij:
12 langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei
vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal
opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor
stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot
genezing.
Antwoordpsalm 42a
Evangelie: Johannes 5, 1 – 18 (volgens NBG ‘51)
1 Daarna was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. 2 Nu is er te
Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in het Hebreeuws de bijnaam Betesda draagt,
met vijf zuilengangen. 3 Daarin lag een menigte zieken, blinden, verlamden en
verschrompelden, die wachtten op de beweging van het water. 4 Want van tijd tot tijd
daalde een engel des Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan het eerst
in kwam na de beweging van het water werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. 5 En daar
was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek geweest was. 6 Hem zag Jezus liggen
en daar Hij wist, dat hij daar reeds lange tijd was, zeide Hij tot hem: Wilt gij gezond worden?
7 De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens om mij, zodra er beweging komt in
het water, in het bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander voor mij af.
8 Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw matras op en wandel. 9 En terstond werd de man
gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die dag. 10 De
Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen.
11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem
uw matras op en ga uws weegs. 12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft:
Neem op en ga uws weegs? 13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was
ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de
tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets
ergers overkome. 15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem
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gezond gemaakt had. 16 En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat Hij deze
dingen op sabbat deed. 17 Maar Hij antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en ik
werk ook. 18 Hierom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat Hij niet
alleen de sabbat schond, maar ook God zijn eigen Vader noemde en Zich dus met God
gelijkstelde.
Lied 857: 1 (voorzang), 2 en 3 allen
Preek
534

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 608

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

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

a.
'Nun dankt alle Gott', Georg Friedrich Kaufmann (gemeente gaat zitten, we verlaten de kerkzaal ná
het orgelspel)

Bij de dienst
Welkom in de Taborkerk!
Veel voorschriften die golden vanwege virusgevaar zijn vervallen.
Vanaf vandaag mag er weer gezongen worden! We staan bij de bemoediging en de zegen.
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.
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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 muziek
De tekst van het koraal van Telemann (zie ook Liedboek 909 voor de Nederlandse versie):
'Was mein Gott will das gescheh allzeit,
sein Will der ist der beste;
zu helfen dem er ist bereit,
der an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der treue Gott,
er tröst' die Welt ohn Maszen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
den will er nicht verlassen'.

*) De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het Het Holy Family Hospital in Ghana.
Wij zullen dit jaar drie keer collecteren voor de kraamkliniek van het Holy Family Hospital
in Ghana. Het is een project van de Stichting Vrienden van Berekum en de Wilde Ganzen.
U leest hier meer over in de collectefolder.

De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze Taborgemeente.
De vraag wordt weleens gesteld: wat betalen jullie uit de wijkkas?
Eigenlijk alle kosten die specifiek voor onze wijkgemeente en de eredienst gemaakt
worden.
Een paar concrete voorbeelden:
De bloemengroet, de kerkbrief, maar ook de apparatuur om de diensten op te nemen, de
kosten van de website en het abonnement op Kerkdienst gemist, de pianostemmer en de
stemmer voor het orgel, de koffie na afloop van de dienst en ga zo maar door. Van harte
aanbevolen dus!

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 18 juli en 8 augustus is er dienst in Tabor.
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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 11 juli
Is er dienst in de Lutherse kerk. Te volgen via de link elg-ede.nl. Terug te kijken via
Kerkdienstgemist.nl

Bespreek ’t samen
Woensdag 30 juni is het Bespreek het Samen seizoen 2021-2022 online gegaan.
Een prachtig aanbod van 70 diverse evenementen, aangeboden door de samenwerkende
kerken in Ede.
U kunt zich samen met anderen verdiepen in vragen rond Bijbel en geloof, kunst, cultuur
en samenleving.
Aanmelden kan vanaf nu via de site: www.bespreekhetsamen-ede.nl
Er is een flyer beschikbaar om mee te nemen.
Tip: geeft u gerust een flyer aan buren, vrienden, kennissen of familieleden!
Zo kunnen we mensen die Bespreek het Samen nog niet kennen ook de kans bieden om
aan dit boeiende programma deel te nemen. Een ieder is van harte welkom.
Graag tot ziens bij één van de activiteiten!
Het Bespreek het Samen team.

Overleden
Wij ontvingen bericht van het overlijden van Ger Elbertsen, op 30 juni 2021, in de leeftijd
van 87 jaar. Zij heeft op een haar kenmerkende wijze veel binnen Tabor betekend. Mogen
haar (klein)kinderen troost vinden in haar gedachtenis. Het afscheid vindt plaats in
besloten kring.

Voorganger : Gerben H. Westra
Lector
Organist
:
Anton Kanis
Koster
Zang: Megchelien v.d. Broek en Ant van Donselaar
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner en Erik Velthuijs

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