Protestantse wijkgemeente Tabor
19 juni 2022
Eerste zondag na Trinitatus

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Praeludium in a moll BWV 559 - J.S. Bach (1685-1750)
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 Psalm 27: 1 en 7
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied Lied 305
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Lezing uit de Geschriften:
Ruth 4 (volgens de Herziene Statenvertaling)
1 En Boaz ging op in de poort, en zette zich aldaar en ziet, de losser, van welken Boaz
gesproken had, ging voorbij; zo zeide hij: Wijk herwaarts, zet u hier, gij, zulk een! En hij
week derwaarts, en zette zich.
2 En hij nam tien mannen van de oudsten der stad, en zeide: Zet u hier; en zij zetten zich.
3 Toen zeide hij tot dien losser: Het stuk lands, dat van onzen broeder Elimelech was, heeft
Naomi, die uit der Moabieten land wedergekomen is, verkocht;
4 En ik heb gezegd: Ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende: Aanvaard het in
tegenwoordigheid der inwoners, en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks; zo gij
het zult lossen, los het; en zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij, dat ik het wete;
want er is niemand, behalve gij, die het losse, en ik na u. Toen zeide hij: Ik zal het lossen.
5 Maar Boaz zeide: Ten dage, als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij
het ook aanvaarden van Ruth, de Moabietische, de huisvrouw des verstorvenen, om den
naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel.
6 Toen zeide die losser: Ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet
misschien verderve; los gij mijn lossing voor u; want ik zal niet kunnen lossen.
7 Nu was dit van ouds een gewoonheid in Israël, bij de lossing en bij de verwisseling, om
de ganse zaak te bevestigen, zo trok de man zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste; en
dit was tot een getuigenis in Israël.
8 Zo zeide de losser tot Boaz: Aanvaard gij het voor u; en hij trok zijn schoen uit.
9 Toen zeide Boaz tot de oudsten en al het volk: Gijlieden zijt heden getuigen, dat ik
aanvaard heb alles, wat van Elimelech geweest is, en alles, wat van Chiljon en Machlon
geweest is, van de hand van Naomi.
10 Daartoe aanvaard ik mij ook Ruth, de Moabietische, de huisvrouw van Machlon, tot een
vrouw, om den naam des verstorvenen over zijn erfdeel te verwekken, opdat de naam des
verstorvenen niet worde uitgeroeid van zijn broederen, en van de poort zijner plaats;
gijlieden zijt heden getuigen.
11 En al het volk, dat in de poort was, mitsgaders de oudsten zeiden: Wij zijn getuigen; de
HEERE make deze vrouw, die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis
van Israël gebouwd hebben; en handel kloekelijk in Efratha, en maak uw naam vermaard
in Bethlehem!
12 En uw huis zij, als het huis van Perez (die Thamar aan Juda baarde), van het zaad, dat
de HEERE u geven zal uit deze jonge vrouw.
13 Alzo nam Boaz Ruth, en zij werd hem ter vrouwe, en hij ging tot haar in; en de HEERE
gaf haar, dat zij zwanger werd en een zoon baarde.
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14 Toen zeiden de vrouwen tot Naomi: Geloofd zij de HEERE, Die niet heeft nagelaten u
heden een losser te geven; en zijn naam worde vermaard in Israël!
15 Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel, en om uw ouderdom te onderhouden; want
uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, dewelke u beter is dan zeven zonen.
16 En Naomi nam dat kind, en zette het op haar schoot, en werd zijn voedster.
17 En de naburinnen gaven hem een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en
zij noemden zijn naam Obed; deze is de vader van Isaï, Davids vader.
18 Dit nu zijn de geboorten van Perez: Perez gewon Hezron;
19 En Hezron gewon Ram; en Ram gewon Amminadab;
20 En Amminadab gewon Nahesson; en Nahesson gewon Salma;
21 En Salmon gewon Boaz, en Boaz gewon Obed;
22 En Obed gewon Isaï; en Isaï gewon David.
Antwoordpsalm: Psalm 89a refrein 1
Evangelielezing:
Lucas 8: 26-39 (volgens de Herziene Statenvertaling)
26 En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is tegenover Galilea.
27 En als Hij aan het land uitgegaan was, ontmoette Hem een zeker man uit de stad, die
van over langen tijd met duivelen was bezeten geweest; en was met geen klederen
gekleed, en bleef in geen huis, maar in de graven.
28 En hij, Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote
stem: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij
mij niet pijnigt!
29 Want Hij had den onreinen geest geboden, dat hij van den mens zou uitvaren; want hij
had hem menigen tijd bevangen gehad; en hij werd met ketenen en met boeien gebonden,
om bewaard te zijn; en hij verbrak de banden, en werd van den duivel gedreven in de
woestijnen.
30 En Jezus vraagde hem, zeggende: Welke is uw naam? En hij zeide: Legio. Want vele
duivelen waren in hem gevaren.
31 En zij baden Hem, dat Hij hun niet gebieden zou in den afgrond heen te varen.
32 En aldaar was een kudde veler zwijnen, weidende op den berg; en zij baden Hem, dat
Hij hun wilde toelaten in dezelve te varen. En Hij liet het hun toe.
33 En de duivelen, uitvarende van den mens, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte
van de steilte af in het meer; en versmoorde.
34 En die ze weidden, ziende hetgeen geschied was, zijn gevlucht; en heengaande
boodschapten het in de stad, en op het land.
35 En zij gingen uit, om te zien hetgeen geschied was, en kwamen tot Jezus, en vonden den
mens, van welken de duivelen uitgevaren waren, zittend aan de voeten van Jezus, gekleed
en wel bij zijn verstand; en zij werden bevreesd.
36 En ook, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene was verlost geworden.
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37 En de gehele menigte van het omliggende land der Gadarenen baden Hem, dat Hij van
hen wegging; want zij waren met grote vreze bevangen. En Hij, in het schip gegaan zijnde,
keerde wederom.
38 En de man, van welken de duivelen uitgevaren waren, bad Hem, dat hij mocht bij Hem
zijn. Maar Jezus liet hem van Zich gaan, zeggende:
39 Keer weder naar uw huis, en vertel, wat grote dingen u God gedaan heeft. En hij ging
heen door de gehele stad, verkondigende, wat grote dingen Jezus hem gedaan had.
Lied 339c
Preek
Lied 152: 1 en 5 t/m 10

Gaven en gebeden
Collecte: *) zie Bij de dienst
Fuga in a moll BWV 559 - J.S. Bach (1685-1750)
Voorbeden, telkens besloten met ‘zo bidden wij’:
Lied 368g
Stil gebed, Onze Vader
Lied (gemeente gaat staan) Psalm 107: 1,2,19,20

Heenzending en zegen
v.

a.

Muziek
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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 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.
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor.
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.
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Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met hartelijke gelukwensen van de gemeente naar de
familie Santing. Zij vieren, deze week, hun 40 jarig huwelijksfeest.

Mededelingen
Zondag 26 juni
In de dienst van volgende week gaat ds. J. Spoor (Utrecht) voor.

Voorganger : Ds. Lieke van Zanden (Ede)
Lector
Organist
:
Margret Spelt
Koster
Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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: Megchelien van den Broek
: Rob van der Steeg

