Protestantse wijkgemeente Tabor
3 juli 2022
Vierde zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
“Den mørke nat forgangen er”, Jesper Madsen (1957-1999).
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 25b
Kyriegebed / inleiding, gevolgd door Kyrie

Glorialied (1e keer voorzang, 2 maal herhalen)
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed

Profetenlezing, Jesaja 66, 10 – 14 (uit de Herziene Statenvertaling)
10 Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk
met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, 11 opdat u mag zuigen en verzadigd
worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag lavenaan de
overvloed van haar luister. 12 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar
toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende
beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden.
13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost
worden! 14 U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge
gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn
vijanden zal Hij toornig zijn.
Lied 32 (LvdK 1973, melodie psalm 52)
1 Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden
op bergen, hoog in 't licht
van wie zich met een woord van vrede
en heil tot Sion richt.
Van ver weergalmt der boden lied:
de Heer regeert, vrees niet.
3 Verheugt u, Jeruzalems puinen
en laat triomfgeschal
weerklinken over straat en pleinen.
Zingt luide overal:
de Here heeft zijn volk getroost,
zijn heilige stad verlost.
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4 Nu zien alle volken der aarde
hoe God zijn macht ontvouwt.
Wie u vervolgden gaan ontwaren
hoe hoog de Heer u houdt.
O Sion, heel de wereld weet
dat God u niet vergeet.
Evangelielezing, Lucas 10, 1 – 20 (volgens NBG ’51)
1 Daarna wees de Here nog tweeënzeventig aan en Hij zond hen twee aan twee voor Zich
uit naar alle steden en plaatsen, waar Hij zelf komen zou. 2 En Hij zeide tot hen: De oogst
is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bidt daarom de Heer van de oogst, dat Hij
arbeiders uitzende in zijn oogst. 3 Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder
wolven. 4 Draagt geen beurs of reiszak of sandalen, en groet niemand onderweg. 5 Welk
huis gij ook binnentreedt, zegt eerst: Vrede zij dezen huize. 6 En indien daar een zoon des
vredes is, dan zal uw vrede op hem rusten, maar zo niet, dan zal hij tot u terugkeren. 7
Blijft in dat huis, eet en drinkt wat men u geeft, want de arbeider is zijn loon waard. Gaat
niet van het ene huis naar het andere. 8 En als gij in een stad komt, waar men u ontvangt,
eet wat u wordt voorgezet 9 en geneest de zieken, die er zijn, en zegt tot hen: Het
Koninkrijk Gods is nabij u gekomen. 10 Maar als gij in een stad komt, waar men u niet
ontvangt, gaat naar buiten op haar straten en zegt: 11 Ook het stof van uw stad, dat aan
onze voeten kleeft wissen wij af tegen u; doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods
nabijgekomen is. 12 Ik zeg u, dat het voor Sodom in die dag draaglijker zal zijn dan voor die
stad. Lukas 10 13 Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida, want indien in Tyrus en Sidon die
krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij, in zak en as
gezeten, zich bekeerd hebben. 14 Doch het zal voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in het
oordeel dan voor u 15 En gij, Kafarnaum, zult gij tot de hemel verheven worden? Tot het
dodenrijk zult gij nederdalen. 16 Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt,
verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. 17 En de
[tweeen]zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten
onderwerpen zich aan ons in uw naam. 18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een
bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en
schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig
kwaad doen. 20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen,
maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.
Lied ‘Zoals ik zelf gezonden ben’ (T Henk Jongerius; M T. Tallis - ‘O Heer mijn God, ook
deze nacht’- Liedboek 243). Verzen 1 en 3 voorzang 2, 4 en 5 allen
Zoals Ik zelf gezonden ben,
zo moet ook gij op weg gaan.
Geen knechten, vrienden noem Ik u,
Mijn woord moet door uw mond gaan.
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Wat gij gehoord hebt en gezien,
moet gij bekend gaan maken:
wat Ik u in de stilte sprak,
roep dat vanaf de daken.
Neem onderweg geen reiszak mee,
maar gaat met lege handen
en boodschapt als een vredesduif:
“Gods rijk is nu op handen!”
Leer van de duif de simpelheid,
weest waakzaam als de slangen
en vreest niet hoe gij spreken zult,
al neemt men u gevangen.
Zo zal het Rijk der Hemelen
onder de mensen komen:
op aarde zal hernieuwde hoop
in goede vrede wonen.
Preek
Lied 389 (verzen 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
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v. Vrede zij met u!
a. En met uw geest.
v. Verheft uw harten.
a. Wij hebben ons hart bij de Heer.
Gezongen Tafelgebed (T Huub Oosterhuis | M Bernard Huijbers)
Die naar menselijke gewoonte
met een eigen naam genoemd werd
toen hij in een ver verleden werd geboren,
ver van hier,
die genoemd werd: Jesjoe Jezus,
zoon van Jozef, zoon van David,
zoon van Jesse, zoon van Juda,
zoon van Jacob, zoon van Abr’am,
zoon van Adam, zoon van mensen,
die ook zoon van God genoemd wordt,
heiland, visioen van vrede,
licht der wereld, weg ten leven,
levend brood en ware wijnstok
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven,
als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen,
die de stem van mijn geweten,
die mijn waarheid is geworden,
hem gedenk ik hier en noem ik
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen,
helpman, reisgenoot en broeder
voor de allerminste mensen,
Allen:
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Cantorij:
prijsgaf, door een vriend verraden,
die getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die van God en mens verlaten,
is gestorven als een slaaf.
Solo (gesproken):
Die de avond voor zijn lijden
brood genomen heeft en gebroken,
die U dankte en het deelde
en gezegd heeft tot zijn vrienden:
Neemt en eet, dit is mijn lichaam,
doet dit om mij te gedenken.
Evenzo nam hij de beker,
heeft opnieuw U dankgezegd,
liet hem rondgaan om te delen,
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heeft hem gezegend en gesproken:
Neemt en drinkt uit deze beker met mijn bloed,
voor u vergoten tot vergeving van uw zonden,
als je drinkt, denk dan aan mij.
Allen:
die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden,
die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden,
die verborgen in zijn God,
Cantorij:
onze vrede is geworden,
onze ziel tot rust gekomen,
die ons groet vanuit zijn verte,
die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander,
hem gedenk ik hier, hem noem ik,
en beveel hem bij je aan
als je levende geliefde,
als een mens die naast je is.
Onze Vader
Breken en delen
Aria sub elevatione, Gottlieb Muffat (1690-1770)
Dankzegging
Lied 973, vers 1 voorzang, rest allen (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
Zegen, besloten met

7

(gemeente gaat zitten)

Orgelkoraal "Denne er dagen, som Herren har gjort", Jesper Madsen
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur rechts voorin de kerk.

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.
Er is, na de dienst, koffie in Ons Huis – met de mogelijkheid nog wat na- en bij te praten!

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese
samenleving. Inmiddels zijn er drie projecten begonnen: Schuldhulpmaatje Ede – waarbij
vrijwilligers mensen met schulden helpen; Voor Elkaar Ede – hulp aan mensen in een
sociaal isolement; en Interkerkelijk Noodfonds Ede – financiële hulp aan mensen die dat
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.
De tweede collecte is bestemd voor ‘Dove mensen in Peru pakken draad weer op na
coronacrisis’.
De coronacrisis raakt dove mensen bijzonder hard. Zo maken mondkapjes liplezen
onmogelijk.
In Peru bereiden ze zich voor op het tijdperk na corona door betere ondersteuning te
bieden aan mensen met gehoorproblemen.
Het ging zo goed in Peru: er is toenemende aandacht voor onderwijs aan mensen met een
beperking, zoals doven. Gebarentaal is erkend als officiële taal, er komen meer tolkvertalers en er zijn dove rolmodellen die jongeren met een gehoorbeperking inspireren om
door te leren.
Toen kwam de coronacrisis. In 2020 waren de scholen maar twee weken open. Er kwam
een landelijke verplichting om mondkapjes te dragen en de economie ging op slot.
Voor Asociación Holanda was dit een zware slag. Deze organisatie wordt beheerd door een
ondernemersechtpaar die ambachtelijk ijs maakt in de stad Cajamarca. Trouw aan de
filosofie van fairtrade nemen ze dove mensen in dienst en gaat een deel van de winst naar
onderwijs voor dove kinderen. Het bedrijf groeide in de loop van de jaren uit tot zes
vestigingen met zes dove werknemers.
Door de coronacrisis viel de winst weg, moest er een vestiging sluiten en verloren
meerdere werknemers hun baan. Dat betekent dat er ook niet meer geïnvesteerd kan
worden in bijzonder onderwijs.
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De Wilde Ganzen helpen mee om het onderwijs voor dove mensen in Peru weer op de
rails te krijgen. Deze collecte is een van de vijf projecten die we in Tabor dit jaar steunen.
Van harte bij u aanbevolen!
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.

De bloemen
uit de dienstgaan met een hartelijke groet én gelukwens van de gemeente naar

Mededelingen______________________________________________________
Volgende zondag
Is er de eerste LuTaNo-dienst van deze zomer, in de Lutherse kerk – aanvang 10.30.

Wie o wie
wil ons helpen in de tuin?
Ieder week is het ‘tuinteam’ bezig in de tuin rondom de kerk. ‘Tuinteam’ klinkt alsof een
grote groep mensen met harken en schoffels in de weer is. Helaas is het ‘team’ eerder een
‘teampje’: het bestaat uit nog maar twee mensen. Behalve dat de tuin er na een ochtendje
tuinieren weer keurig uit ziet, is het ook heel gezellig met elkaar bezig te zijn.
Het zou heel fijn zijn als het tuinteam versterking krijgt. U hoeft geen verstand van
tuinieren te hebben. Zelfs geen groene vingers. Het heerlijk buiten zijn is op zich al een
feest! Dus vandaar deze oproep: Wie o wie wil ons helpen in de tuin?
Ton Goedhart en Finy Hossevoort kunnen u meer vertellen.

Lector: Elly Hoogteijling
Orgel: Bert Wisgerhof
Koster: Rob v.d. Steeg
Voorganger: Gerben H. Westra
Beeld en geluid: Erik Velthuijs / Kevin Heimgartner
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