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5 zondag na Epifanie

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Adagio in e-klein uit concerto in G - C.W. Druckenmuller (1743-1801)
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 67: 1 en 2
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 274
1

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Profetenlezing, Habakuk 1: 12-17 (NBG ’51)
12

Zijt Gij niet vanouds, Here, mijn God, mijn Heilige? Wij sterven niet. Here, tot een
13
oordeel hebt Gij hem gesteld, en, o Rots! om te tuchtigen hebt Gij hem bestemd. Gij,
die te rein van ogen zijt om het kwaad te zien, en die het onrecht niet kunt aanschouwen,
waarom aanschouwt Gij de trouwelozen en zwijgt Gij, als de goddeloze verslindt hem die
14
rechtvaardiger is dan hij, zodat Gij de mensen maakt als vissen der zee, als het kruipend
15
gedierte, dat geen heerser heeft? Hen allen trekt hij op met de haak, sleept ze in zijn net
16
en vergadert ze in zijn zegen; daarom is hij verblijd en hij jubelt. Daarom slacht hij offers
voor zijn net en ontsteekt ze voor zijn zegen; want door deze is zijn deel vet en zijn spijs
17
overvloedig. Zal hij daarom zijn net ledigen, en voortdurend volkeren doden zonder
mededogen?
Antwoordpsalm 140: 1, 2, 3, 7 en 8
Evangelielezing, Lucas 5:1-11 ( NBG ’51)
1

En het geschiedde, toen de schare op Hem aandrong en naar het woord Gods hoorde,
dat Hij zelf aan de oever van het meer Gennesaret stond, en Hij zag twee schepen aan de
2
3
oever liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging in één van
de schepen, dat van Simon, en vroeg hem de zee in te gaan, niet ver van de oever. En Hij
4
zette Zich neder en leerde de scharen van het schip uit. Toen Hij opgehouden had met
5
spreken, zeide Hij tot Simon: Ga naar diep water en zet uw netten uit om te vissen. En
Simon antwoordde en zeide: Meester, de gehele nacht door hebben wij hard gewerkt en
6
niets gevangen, maar op uw woord zal ik de netten uitzetten. En toen zij dit gedaan
hadden, haalden zij een grote menigte vissen binnen, en hun netten dreigden te
7
scheuren. En zij wenkten hun makkers in het andere schip, dat zij hen zouden komen
8
helpen. En dezen kwamen en zij vulden beide schepen, tot zinkens toe. Toen Simon
Petrus dit zag, viel hij neder aan de knieën van Jezus en zeide: Ga uit van mij, want ik ben
9
een zondig mens, Here. Want verbazing had hem en allen, die bij hem waren,
10
aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden; evenzo ook Jakobus
en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zeide
11
tot Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. En zij trokken de
schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem.
Lied 532
Preek
Lied 644
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Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Wer nur den lieben Gott lasst walten - O Dienel (1839-1905)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, afgewisseld met acclamatie 367F

Onze Vader (NBV Mat. 6: 9-13)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad,Amen.
Lied 418 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.
Allegro in G-majeur uit concerto in G - C.W. Druckenmuller (1743-1801)
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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.

Liedboek
In de dienst zingen wij uit het ‘Nieuwe Liedboek’, tenzij anders vermeld. Bij de ingang
liggen exemplaren die u kunt lenen. Wanneer een lied tevens is opgenomen in het
Liedboek voor de Kerken (1973) dan staat het nummer er tussen haakjes achter.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het landbouwwerk van Trukajaya in Indonesië.
Op Centraal Java werkt Trukajaya met succes aan verbetering van de voedselsituatie op
het platteland. Het voedingspatroon van de Javanen op het platteland is zo eenzijdig dat
kinderen ondervoed raken. Met steun van Kerk in Actie zorgt de kerkelijke organisatie
Trukajaya ervoor dat de mensen op Java het lokale voedsel weer gaan waarderen en dat
de landbouwproductie toeneemt.
Trukajaya helpt de boeren bij de irrigatie en de bemesting van hun land en leert de
boeren nieuwe, milieuvriendelijke landbouwtechnieken. De vrouwen leren om van lokale
gezonde gewassen die minder gebruikt worden lekkere maaltijden te maken. Ook helpt
Trukajaya met microkredieten, zodat de boeren hun landbouwproducten kunnen
bewerken en verkopen, om zo een eigen inkomen te verdienen. In zes dorpen helpt
Trukajaya 150 gezinnen met de aanleg van moestuinen, waterreservoirs en
biogasinstallaties. Dankzij deze hulp zijn deze armste boerengezinnen nu
zelfvoorzienend. Trukajaya wil het werk graag uitbreiden naar meer dorpen in Centraal
Java.
De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen wijkgemeente, voor de
wijkkas dus.

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijk meelevende groet van de gemeente
naar mevrouw W.V.
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Mededelingen
Op onze website www.taborkerk.nl is de dienst van vanochtend terug te luisteren en de
kerkbrief te bekijken. Ook vindt u er het actuele nummer van het Kerkblad.

Wekelijkse inloopochtend
Donderdag 14 februari, dat betekent weer een inloopochtend. De plaats is “Ons Huis” bij
de Taborkerk. Deze morgen is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 uur staan koffie en
thee klaar en verder alle wat nodig is voor een gezellige ochtend. Iedereen hartelijk
welkom!

Zondag 17 februari
In de dienst van volgende week gaat ds. Gerben H. Westra voor.

Voorganger : Ds. K. Santing (Ede)
Organist
:
Mieke van Dommelen

Lector
Koster

: Ada Valk
: Rob van der Steeg
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