Protestantse wijkgemeente Tabor
18 september 2022
15e zondag na Pinksteren - Vredeszondag

INTREDE
De klok wordt geluid
Stilte
"Du Friedefürst, Herr Jesu Christ" - Johann Bernhard Bach (1676-1749)
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 122: 1 Allen. 2 en 3 Voorzang - refrein Allen (vanaf 5e regel)
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 747: 1 en 2 Allen, 4 Voorzang, 8 Allen
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De Schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed ‘…door Jezus Christus, onze Heer.’ Gemeente: Amen.
Lezing uit de Profeten, Amos 8: 1 – 7 (Herziene Statenvertaling)
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Dit heeft de Heere HEERE mij laten zien, en zie: een korf met zomervruchten. 2Toen zei
Hij: Wat ziet u, Amos? Ik zei: Een korf met zomervruchten. Daarop zei de HEERE tegen mij:
Het einde is gekomen voor Mijn volk Israël: Ik zal het niet langer voorbijgaan. 3De
tempelliederen zullen klagend klinken op die dag, spreekt de Heere HEERE. Talrijk zullen
de dode lichamen zijn. Op elke plaats werpt men ze zwijgend weg.
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Hoor dit, u, die de armen vertrapt, en erop uit bent om de zachtmoedigen van het land
weg te doen, 5door te zeggen: Wanneer is de nieuwemaansdag voorbij, zodat wij graan
kunnen verkopen? En de sabbat, zodat wij de korenschuren kunnen openen? U maakt de
efa kleiner, de sikkel groter, en u bedriegt met valse weegschalen. 6U koopt de geringen
voor geld, en de armen voor een paar schoenen. En u zegt: Wij verkopen het kaf van het
koren. 7De HEERE heeft gezworen bij de glorie van Jakob: Nooit zal Ik al hun daden
vergeten!
Antwoordpsalm 53: 1 en 3 Voorzang, 2, 4 en 5 Allen
Lezing van het heilig Evangelie, Lucas 16: 1 – 9 (NBV21)
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Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had
en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de
rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van
je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij
zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan
ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te
zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis
ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg
hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de
schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak
er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u
schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw
schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij
slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om
dan de kinderen van het licht. 9Ook Ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse
mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er
niet meer is.
Lied 1009
Preek
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Lied 859: 1 en 2 Allen, 3 Voorzang, 4 Allen

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
Gebed over de gaven

Gemeente: Amen.

Waarna we gaan staan.

Voorbeden, te beginnen met de ‘Litanie van Verzoening en Vrede’, gevolgd door Lied 994

Stil gebed, Onze Vader
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Lied 40 (Jij, mijn adem) ‘Wie op uw Woord vertrouwt, o God’ : 1 Voorzang, 2, 3 en 4 Allen
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Heenzending en zegen
v.

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

a.
(Gemeente gaat zitten)

Aria - William Lloyd Webber (1914-1982)

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
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’, door de zijdeur, rechts naast het kleine
orgeltje.

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.
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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.

Bloemengroet
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens én groet naar (deze informatie ontbreekt
op de website vanwege privacywetgeving).

Mededelingen
Zondag 25 september
In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor.

Toekomst PGE
Het niet genomen ‘voorgenomen besluit’ van 30 juni is vervangen door een ‘voorgenomen
besluit’ waarover op 25 augustus
door de AK is gesproken. Het eerste riep nogal wat verzet, onrust en verdriet op.
Naast de Open Hof blijft nu ook de Beatrixkerk open. De andere gebouwen gaan dicht en
worden verkocht.
Bij de ingang van de kerk is een aantal exemplaren van genoemd ‘voorgenomen besluit’
voor geïnteresseerden beschikbaar.
Het
is
verder
te
raadplegen
via
de
website
van
de
PGE
(https://www.protestantsegemeente-ede.nl).
Daar is ook het rapport van ‘Kerkelijk Waardebeheer’ over de
toestand en de bruikbaarheid van de kerkgebouwen in te zien.
De AK legt een aantal van de aanbevelingen uit dat rapport naast zich neer.
De Wijkkerkenraad heeft over zowel het eerste als over het tweede ‘voorgenomen besluit’
nog niet gesproken,
laat staan dat hij er een standpunt over heeft ingenomen.

Voorganger : Ds. Nico Vlaming
Organist
:
Bert Wisgerhof
Beeld en geluid: Erik Velthuijs
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Lector
Koster

: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg

