Protestantse wijkgemeente Tabor
8 mei 2022
Zondag Jubilate

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Voluntary II - William Boyce (1710-1779)
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 66: 1 en 2
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door lied 301e

Glorialied 652
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Toralezing, Numeri 27: 12 – 23 (NBV ’21)
12

De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, zodat je kunt
uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met
je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn
van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn
ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het
water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge
de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk
aanstellen 17die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van
de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18De HEER zei tegen Mozes:
‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem
de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele
gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem delen
in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer er
een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die
raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua
met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22Mozes deed wat
de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de
priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de
leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.
Antwoordpsalm 100
Evangelielezing, Johannes 10: 11- 18 (NBV ’21)
11
Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven voor de
schapen. 12Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en niet de eigenaar van de
schapen, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet
aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is maar
ingehuurd en de schapen kunnen hem niets schelen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn
schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef
mijn leven voor de schapen. 16Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze
schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan
zal er één kudde zijn, met één herder. 17 De Vader heeft Mij lief omdat Ik mijn leven geef,
om het ook weer terug te nemen. 18 Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik heb de
macht om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die Ik van mijn
Vader heb gekregen.’

Lied 965
2

Lezing, Openbaring 7: 9 – 17 (NBV ’21)
9

Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden
ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op
de troon zit, en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier
wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden:
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe,
tot in eeuwigheid. Amen.’ 13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit,
en waar komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me:
‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren
witgewassen met het bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag
en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen
wonen. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer
steken, de hitte hen niet bevangen. 17Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden,
hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen
wissen.’
Acclamatie, lied 339a

Preek
Lied 708: 6, 14 en 15

Gaven en gebeden
Collecte: *) zie Bij de dienst
Naam compositie – componist (geboren/gestorven))
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 422 (gemeente gaat staan)
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Heenzending en zegen
v.

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

a.
(gemeente gaat zitten)

"Nun freut euch, lieben Christen g'mein" (bij lied 654) - Ernst Pepping (1901-1981)
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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
Verlaat de kerkzaal bij voorkeur na het ‘eindspel’, door de zijdeur, rechts naast het kleine
orgeltje.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn in Ede
De tweede collecte is bestemd voor jongeren in Nepal.
Het derde project dat wij in Tabor dit jaar zullen steunen is heeft als titel meegekregen:
‘ Meer werkgelegenheid voor jongeren in Nepal’.
De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel
jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte
arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de
inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk
toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun
inkomsten vielen toen in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren
werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen.
De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een
pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. Van harte bij u aanbevolen.
Wil u gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse
Wijkgemeente Tabor.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar (deze
informatie ontbreekt vanwege privacywetgeving).
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Mededelingen
Zondag 15 mei
In de dienst op komende zondag is ds. Westra onze voorganger.

‘Koffie + ‘ op 15 mei
Volgende week is er na de dienst opnieuw een ‘koffie +’, waarin opnieuw de
ontwikkelingen binnen de PGE en de
mogelijke gevolgen voor de Taborgemeente aan de orde zullen zijn.
Van belang: op 10 mei is er een gesprek tussen (leden van) de Wijkkerkenraad en de
classispredikant dr. Wilbert van Iperen en
de scriba van de Classis, de heer Gerrit Bok. Binnen (het Moderamen van) de Classis is men
behoorlijk op de hoogte van wat er
in de PGE speelt en men wil ons (en anderen) met vooral raad (en eventueel een beetje
daad) terzijde staan.
Wat zijn de (on)mogelijkheden, wat is voor onze wijk verstandig te doen of juist na te
laten?
Binnen de PGE is her en der ongerustheid ontstaan over de toekomst van de wijken, niet
alleen in de Taborwijk.
Er is veel in beweging – en toch weer ánders dan men een paar maanden geleden heeft
kunnen inschatten.
Weet u welkom!

Oproep voor tuinliefhebbers: 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?
Of: misschien kent u wel iemand die het leuk vindt om gezellig te tuinieren. Tip hem of
haar! Ton Goedhart en Fini Hossevoort kunnen u meer vertellen.

Voorganger : Ds. Klaas Santing
Lector
Organist
:
Bert Wisgerhof
Koster
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg

