Protestantse wijkgemeente Tabor
17 juli 2022
Zesde zondag na Pinksteren
Lu-Ta-No-dienst

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Récit de Hautbois - Louis J A Lefébury Wély (1827-1870)
De kaarsen worden ontstoken
Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan)
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A
Ouderling ………………

(gemeente gaat zitten)

Introïtuspsalm 27, coupletten voorzang, refrein allen (uit Gezangen voor Liturgie – t. I. Gerhardt
en M. van der Zeyde | m. H. Brüggen)

1.
De Heer is mijn licht en mijn heil: wie zou ik dan vrezen?
De Heer is mijn burcht, mijn behoud,
voor wie zou ik beducht zijn?
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Refrein
2.
Dat éne vroeg ik van de Heer, dat is al mijn verlangen:
Daar te zijn in het huis van de Heer,
al de dagen mijns levens.
Refrein
3.
Heer, hoor mijn aanroep tot U, geef mij genadig uw antwoord.
Gij zegt – en mijn hart spreekt het na: ‘zoekt mijn aanschijn.’
Uw aanschijn. Heer, wil ik zoeken.
Refrein
Kyriegebed / inleiding, gevolgd door Kyrie en Gloria 299d

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed

Profetenlezing, uit de Neviiem Risjoniem, I Samuel 1, 1 – 20 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was
Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf,
een Efrathiet.
2 En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere
Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen.
3 Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de HEERE van de
legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli,
Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE.
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4 Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan
Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters.
5 Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had
haar baarmoeder toegesloten.
6 Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat
de HEERE haar baarmoeder toegesloten had.
7 En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde
zij haar zo; dan huilde zij en at niet.
8 Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en
waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?
9 Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de
priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de HEERE.
10 Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.
11 Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de
ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan
Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn
leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.
12 En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HEERE, dat Eli
op haar mond lette.
13 Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd
niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken.
14 En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw
wijn.
15 Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik
heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het
aangezicht van de HEERE.
16 Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid
van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken.
17 Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van
Hem gebeden hebt.
18 Zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars
weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen.
19 Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de HEERE,
keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana had gemeenschap met zijn
vrouw Hanna, en de HEERE dacht aan haar.
20 Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en
gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden.
Antwoordpsalm 70: 1
Evangelielezing, Lucas 10, 38 – 42 (volgens NBG ’51)
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38 Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten,
ontving Hem in haar huis. 39 En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten
des Heren gezeten naar zijn woord luisterde. 40 Marta echter werd in beslag genomen
door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan,
dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. 41 Maar de
Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele
dingen, 42 maar weinige zijn nodig of slechts een; want Maria heeft het goede deel
uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.
Lied uit ‘Alles wordt nieuw’ III, 13 (coupletten voorzang, keervers allen)

2
Maria koos het goede deel,
maar wij, wij haasten ons te veel.
Zij kwam op adem door uw woord,
maar Martha heeft het niet gehoord.

3
Zij had voor U geen open oor,
daar was zij veel te bezig voor.
Achter haar zorgen liep zij aan
en had geen tijd om stil te staan.
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4
Wij komen niet op ons verhaal
wanneer wij doof zijn voor uw taal.
Al zijn wij alle dagen druk;
uw woord alleen brengt ons geluk.
Preek
Lied 152: 1 (voorzang), 4, 7 en 9

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
Voorbeden, de intenties steeds beantwoord met acclamatie

Lied 418 (1 en 3 voorzang, 2 en 4 allen)

Heenzending en gezongen zegen
Lied 430 (gemeente gaat staan)
Tokkata "Nun bitten wir den Heiligen Geist" (1952) - Hans F Micheelsen
(gemeente gaat zitten)

Verlaat de kerkzaal s.v.p. door de deur rechts voorin de kerk.
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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.
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 Imani, Kenia.
In Nairobi, Kenia, is het kindertehuis Imani nog steeds meer dan broodnodig. Nog steeds
worden er kinderen te vondeling gelegd, afgestaan omdat de ouders niet voor hun
kinderen kunnen zorgen, nog steeds zijn er weeskinderen en kinderen die ziek zijn of een
handicap hebben. De Stichting Imani vangt al deze kinderen op. Het feit dat de politie van
Nairobi kinderen aflevert bij het huis geeft wel aan de overheid het volste vertrouwen
heeft in de zorg die de kinderen in Imani krijgen. De kinderen krijgen allemaal een
uitstekende verzorging. Ze gaan, zodra ze oud genoeg zijn, allemaal naar school; als ze de
capaciteiten hebben mogen ze zelfs studeren. Eten, schooluniform, medische zorg,
huisvesting en noem maar op, alles kost geld. Imani is afhankelijk van donaties.
Al meer dan 11 jaar dragen ook wij vanuit Tabor ons steentje bij.
Omdat de lijntjes naar Imani heel kort zijn, weten wij dat ons geld heel goed besteed
wordt.
We hebben regelmatig contact met Harrie Oostrum. Hij begeleidt o.a. de directie en het
team van het kinderhuis. Van hem hoorden we dat de economische situatie in Kenia
momenteel zeer zorgwekkend is. De donoren uit Kenia hebben het zelf heel moeilijk en
haken af.
Door de oorlog in Oekraïne is er gebrek aan graan en zonnebloemolie. Er heerst een
enorme droogte, waardoor de oogst mislukt is. Er worden meer kinderen te vondeling
gelegd omdat de ouders niet meer voor hen kunnen zorgen.
Kortom: we bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente.
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas
Protestantse Wijkgemeente Tabor.

De bloemen
uit de dienst gaan met een hartelijke groet én gelukwens van de gemeente naar

Mededelingen______________________________________________________
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Volgende zondag, 24 juli
Is er de derde LuTaNo-dienst van deze zomer, in de Noorderkerk – aanvang 10.00 uur.

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?
Ton Goedhart en Finy Hossevoort kunnen u meer vertellen.

Jaarrekening 2021 Protestantse Gemeente Ede
Op 30 juni jl heeft de Algemene Kerkenraad de Jaarrekening 2021 van de Protestantse
Gemeente Ede vastgesteld. Op de website van de PGE kunt u de jaarrekening met een
toelichting
inzien
(ga
daarvoor
naar:
https://www.protestantsegemeenteede.nl/financien)
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het Generaal College
Behandeling Beheerszaken van de Protestantse Kerk Nederland en is van een
goedkeurende verklaring voorzien door onze controleur.
Het College van Kerkrentmeesters vindt dat de uitkomsten van de jaarrekening
onverminderd zorgelijk zijn. De jaarrekening sluit met een negatief operationeel resultaat
van € 165.066,-. Na correcties voor reserves en incidentele baten en lasten resteert een
negatief resultaat van € 63.628,- dat verrekend wordt met de algemene reserve.
College van Kerkrentmeesters

Lector: Ant van Donselaar
Orgel: Gert v.d. Kaa
Koster: Rob v.d. Steeg
Voorganger: Gerben H. Westra
Beeld en geluid: Erik Velthuijs / Kevin Heimgartner
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