Protestantse wijkgemeente Tabor
7 augustus 2022
Negende zondag na Pinksteren
LuTaNo-dienst

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
‚Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre.‘ J.G. Walther 1684 - 1748
De kaarsen worden aangestoken
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 –

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 48: 1 en 3
Kyriegebed / inleiding

Glorialied 304
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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 65, 17 – 25 (volgens de Herziene Statenvertaling)
17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.
18 Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid
in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.
19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem
en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden,
of een stem van geschreeuw.
20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die
zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,
maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.
21 Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun
vrucht eten.
22 In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van wat zij planten, zal geen ander eten.
Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.
23 Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,
en hun nakomelingen met hen.
24 En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.
25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden,
een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn.
Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de
HEERE.
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Lied 766
Evangelielezing Lucas 12, 32 – 40 (NBG ’51)
32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het
Koninkrijk te geven. 33 Verkoopt uw bezittingen om aalmoezen te geven. Maakt u
beurzen, die niet oud worden, een schat, die nooit opraakt, in de hemelen, waar geen
dief bij komt en geen mot ze schaadt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart
zijn. 35 Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. 36 En gij, weest gelijk
aan mensen, die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem,
als hij komt en klopt, terstond te kunnen opendoen. 37 Zalig die slaven, die de heer bij
zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan
tafel nodigen, en bij hen komen om hen te bedienen. 38 En wanneer hij in de tweede of
in de derde nachtwake komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij. 39 Maar weet dit: Als de
heer des huizes geweten had, op welk uur de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet
hebben laten inbreken. 40 Weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet
verwacht, komt de Zoon des mensen.
Acclamatie 339b
Preek
Lied 608

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.
Bankrekeningnummer NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse
Wijkgemeente Tabor.
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 845

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

.................
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(gemeente gaat zitten)
Ciacona in Bes, J. Bernhard Bach (1676 - 1749)
Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur rechts voorin de kerk.

Bij de dienst
We vieren vandaag de één na laatste LuTaNO-dienst van deze zomer – en als allerlei
plannen werkelijkheid worden mogelijk zelfs de allerlaatste dienst in deze samenstelling
überhaupt.
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 Kruispunt, Arnhem
U weet het eigenlijk al wel: al vele jaren collecteren en koken wij voor de mensen van
Kruispunt Arnhem. Dak- en thuislozen, mensen die zwerven van plek naar plek. Bij
Kruispunt zijn ze welkom voor een warme maaltijd, maar ook worden ze geholpen bij het
invullen van formulieren, bij bezoek aan arts of ziekenhuis. Mochten ze onverhoopt in de
gevangenis terecht komen, dan worden ze bezocht door mensen van Kruispunt. Naast
een beroepskracht werken er vele vrijwilligers. Het koken wordt gedaan door leden van
kerken uit Arnhem en de omgeving. Omdat we zo nauw contact hebben met Kruispunt
weten we dat ieder dubbeltje heel goed besteed wordt.
Vandaar: deze collecte van harte aanbevolen!
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor
Wil u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.
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Mededelingen
Zondag 14 augustus
De dienst van komende zondag wordt in Lu-Ta-No verband gevierd in de Noorderkerk.

De bloemen
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens naar

Het emailadres
Van de scriba van de Wijkkerkenraad is voortaan: scriba@taborkerk.nl

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Mieke van Dommelen

Lector
Koster

: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg

Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs

5

