Protestantse wijkgemeente Tabor
6 oktober 2019
Zeventiende zondag in de Pinkstertijd

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Preludium in e-klein, J.S. Bach (1685-1750)
De kaarsen worden ontstoken
Eerste psalm, 12: 1, 2 en 3
Bemoediging (gemeente gaat staan)
v. Onze hulp is de Naam van de Heer,
a. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. Die trouw is tot in eeuwigheid
a. en niet laat varen het werk van zijn handen.
Drempelgebed
v. God, geen mens is trouw, ook wij niet;
geen mens in vrij van leugen en bedrog,
ook wij niet, wij bidden:
a. Geef ons niet prijs aan uw woede,
maar spaar ons in uw barmhartige liefde.
(gemeente gaat zitten)

psalm 12: 4 en 5
kyriëgebed
v ....., zo bidden wij U en zingen:
Lied 299e

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v. De Heer zij met u!
a. Ook met u zij de Heer!
Zondagsgebed
v. God, het woord van uw bevrijding is de grond onder onze voeten;
het visioen van de stad is onze weg om te gaan; wij bidden:
a. Blaas ons aan met uw Geest vandaag en alle dagen. Amen.
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Toralezing, Leviticus 19, 1 – 18
De HEER zei tegen Mozes:
‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël:
“Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
Toon ontzag voor je moeder en je vader,
en neem steeds mijn sabbat in acht.
Ik ben de HEER, jullie God.
Laat je niet in met afgoden, maak geen godenbeelden.
Ik ben de HEER, jullie God.
.......
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt,
oogst dan niet tot aan de rand van de akker
en raap wat blijft liggen niet bijeen.
En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt,
loop dan niet alles nog eens na
en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen,
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen.
Ik ben de HEER, jullie God.
Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet.
Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert,
want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de HEER.
Beroof niemand en pers een ander niet af.
Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit.
Spreek geen vloek uit over een dove
en plaats geen struikelblok voor de voeten van een blinde.
Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt.
Trek onaanzienlijken niet voor
en zie machthebbers niet naar de ogen.
Spreek rechtvaardig recht over je naasten.
Breng het leven van een ander niet in gevaar
door lasterpraat over hem rond te strooien.
Ik ben de HEER.
Wees niet haatdragend.
Als je iemand iets te verwijten hebt,
roep hem dan ter verantwoording
en laad niet omwille van een ander schuld op je
door je te wreken of wrok te blijven koesteren.
Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.’
Lied 513: 1 en 2
Epistellezing, Openbaring 21
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1 En ik zag een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan,
en de zee was niet meer.
En ik zag de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem,
2 neerdalen vanuit de hemel bij God,
toebereid als een bruid
die zich voor haar man heeft versierd.
En ik hoorde een grote stem
vanuit de troon zeggen:
zie,
3 de tent van God is bij de mensen,
en hij zal bij hen wonen
en zij zullen zijn gemeenten zijn
en God zelf zal bij hen zijn;
en iedere traan zal hij uit hun ogen afwissen;
en de dood is niet meer,
4 noch rouw noch geschreeuw
noch moeite:
de eerste dingen zijn voorbijgegaan!
En die op de troon zat zei:
zie,
ik maak alle dingen nieuw!
5 En hij zegt:
schrijf:
deze woorden zijn betrouwbaar
en waarachtig!

Lied 513: 3 en 4
Evangelielezing, Lucas 6, 27 – 38
Nee, tot u die hoort zeg ik:
hebt uw vijanden lief,
doet wél aan wie u háten!
Zegent wie u vervlóeken,
bidt voor wie u belágen!
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Slaat iemand je op de wang,houd hem ook de andere voor;
pakt iemand je mantel af,
verhinder hem ook het hemd niet!
Geef aan al wie je vraagt,
en pakt iemand het jouwe af,
vraag het niet van hem terug!
Zoals ge wilt dat de mensen ú doen,
doet aan hen evenzo!
Als ge liefhebt wie ú liefhebben,
wat voor genade is dat bij u?
Ook de zondaars immers hebben lief
wie hén liefhebben!
Ja, als ge goed doet aan wie ú goed doen,
wat voor genade is dat bij u?
Ook de zondaars immers doen hetzelfde!
En als ge uitleent aan hen
van wie ge verwacht te ontvangen,
wat voor genade is dat bij u?
Ook zondaars lenen aan zondaars,
om evenveel terug te ontvangen!
Nee, hebt uw vijanden lief!doet goed en leent uit
zonder hoop op iets terug;
dan zal uw loon groot zijn
en zult ge wezen: zonen van de Allerhoogste,
omdat hij goedertieren is
jegens de genadelozen
en bozen!
Wordt barmhartig
zoals uw Vader barmhartig is!
Oordeelt niet,dat ge niet zult wórden geoordeeld;
vonnist niet,dat ge niet zult worden gevonnist;
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laat los,- dat ge losgelaten zult worden!geeft,- en aan u zal gegeven worden;
een mooie maat,
aangedrukt, geschud en overvloeiend,
zullen ze u in de schoot geven,
want met de maat waarmee gij meet
zal aan u worden toegemeten!
Lied 339a
Uitleg / Verkondiging
Zondagslied 766

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Jerusalem, du hochgebaute Stadt, J. Weyhmann (1887-1931)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 978 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.
Fuga in e-klein, J.S. Bach (1685-1750)
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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.
In afwijking van eerdere mededelingen begroeten wij vandaag ds. Jaap Goorhuis (uit
Smalle Ee) als voorganger – hij was al eerder in ons midden.
Ds. Yolanda Voorhaar gaat op 20 oktober voor – ook dat is een wijziging in het eerder
vastgestelde dienstrooster.

Inleiding op de dienst
De tijd na Pinksteren noem ik graag Pinkstertijd, zoals de tijd na Pasen Paastijd heet. In
de Paastijd horen en leren wij wat het betekent om de opstanding te leven, in de
Pinkstertijd proberen wij die weg te gaan onder het beslag van Gods Geest. Op deze
zondag wordt die weg allereerst geschetst door de eerste lezing uit Leviticus. Wij horen
daar wat het concreet betekent wanneer wij God belijden als Heer. In het evangelie
klinken de bekende woorden: zoals gij wilt dat de mensen u doen, doet gij hun evenzo.
Matteus voegt daar nog aan toe: dit is de wet en de profeten. In het deuterocanonieke
boek Tobit wordt deze regel negatief geformuleerd: doe een ander niets aan wat je zelf
verafschuwt. Deze regel heeft het via de Lutherbijbel gebracht tot het spreekwoord: wat
gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Uit de Openbaring van Johannes
lezen wij het visioen van het nieuwe Jeruzalem, de hemelse stad die vanuit de hemel
neerdaalt op de aarde.
Een vraag die mij bezig houdt is: wat betekent het voor ons en onze wereld wanneer
steeds meer kerken hun deuren moeten sluiten en deze woorden steeds minder gehoord
worden? Is dat erg? Waarom loop ik zelf eigenlijk ook niet weg? Daarover hoop ik ook
iets te zeggen, JG.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt Arnhem
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen,
drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving.
Veel werk bij Kruispunt wordt gedaan door de ongeveer 40 vrijwilligers. De Stichting
Kruispunt is begonnen als een werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem. De kerken
die daarbij aangesloten zijn ondersteunen het werk van de stichting. 16 oktober gaan we
weer koken. Een voedzame maaltijd voor rond de 35 mensen. Allemaal met een eigen
rugzakje. Praktisch diaconaat!

De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van Tabor.
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Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens én
gemeente naar

groet van de

Mededelingen
Op onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te luisteren en de
kerkbrief te bekijken. Ook vindt u er het actuele nummer van het Kerkblad.

Leerhuis 9 en 16 oktober, 20.00 uur
De bijbel in het midden
Is de titel van een brochure die de Dienstenorganisatie van de PKN beschikbaar stelt – in
een ‘opkomende vrijetijds- en gevoelscultuur’ raakt de Bijbel buiten beeld. Als heilige
tekst en als inspiratiebron, schrijft Maarten Wisse.
De PKN heeft heel wat nota’s het licht doen zien, die gemeenschappelijk hadden dat de
aandacht voor de Schriften marginaal was: ziet ze nu het licht?
Wij gaan twee leerhuisavonden bijbelse grondwoorden lezen, lezen léren, en ‘en
passant’ beproeven of er inderdaad een Amsterdamse wijze van lezen bestaat á la ‘de
tekst mag het zeggen.’
Een bijbels alfabet, met op de achtergrond die brochure, Taalwegen en dwaalwegen (van
Deurloo en Bouhuijs) en Miskotte’s Bijbels ABC.
Inleiding: ds. Gerben H. Westra

Wekelijkse inloopochtend
Op donderdag 10 oktober is er de wekelijkse in inloopochtend in “Ons Huis” bij de
Taborkerk. Vanaf 9.30 uur zijn de deuren open en staan koffie en thee klaar. Deze
morgen komt de heer Johan Hidding. Hij komt met het onderwerp “Spitsbergen”. Nooit
op Spitsbergen geweest? Kom luisteren, van harte welkom!

Zondag 13 oktober
In de dienst van volgende week wordt de Maaltijd des Heren gevierd. Voorganger is ds.
Gerben H. Westra.
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Voorganger : Ds. Jaap Goorhuis
Organist
:
Mieke van Dommelen
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Lector
Koster

: Corry Broersma
: Rob van der Steeg

