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De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Psalm 130 – bew. Folgert Zwaving (1931-2011)
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 130
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 305
1

De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Profetenlezing, Genesis 32: 23 – 33 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
23

Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare
24
plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat
hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de
25
overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem
26
totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte
hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling
27
ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u
28
niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde
29
hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met
30
God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u
heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende
31
die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog
32
gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ Zodra hij bij Peniël was overgestoken,
33
zag hij de zon opkomen. Jakob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de
spier die boven het heupgewricht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet, tot op de
dag van vandaag.
Antwoordlied 266
Evangelielezing, Lucas 18: 1 - 8 (uit de Nieuwe Bijbelvertaling)
1

Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te
2
geven: ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets
3
aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds
weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn
4
tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook
5
al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch
zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos
6
bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter
7
zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn
8
uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie
dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan
geloof vinden op aarde?’
Lied 647
Preek
Lied 607
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Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Lied 905 – bew. Piet Rippen (1928-2006)
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 905 (gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.

Preludium in d – J.S. Bach (1685-1750)

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.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor het Diaconaal Platform Ede
Diakenen overleggen al sinds 2006 wat de kerken kunnen betekenen voor de Edese
samenleving. Inmiddels bestaan er drie projecten:’ Schuldhulpmaatje Ede’ – waarbij
vrijwilligers mensen met schulden helpen,’ Voor Elkaar Ede’ – hulp aan mensen in een
sociaal isolement en ‘Interkerkelijk Noodfonds Ede’ – financiële hulp aan mensen die dat
tijdelijk nodig hebben omdat ze bij de gemeentelijke hulpverlening niets krijgen.
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De tweede collecte is bestemd voor het (Bijbel)onderwijs in Bangladesh
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroep.
Veel christenen in kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook de voorgangers hebben
weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Baptist
Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen. Op de
zondagsschool krijgen kinderen elke week Bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen
en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Voor
volwassenen zijn er alfabetiseringscursussen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen
naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin
te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein
microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten
verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Zo leren ze zelf groenten
verbouwen of een koe verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier
kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Bloemengroet
De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijk meelevende groet naar mevrouw. Zij
verblijft in het ziekenhuis.

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
Op donderdag 24 oktober is er in “Ons Huis “ bij de Taborkerk de wekelijkse
inloopochtend. Deze morgen komt de heer Jan Bolkenbaas met “Vogels”. Met eigen
opnames heeft Jan al heel wat ervaring. Wij mogen meegenieten. Iedereen is hartelijk
welkom. Vanaf 9.30 uur staan de deuren open.

Zondag 27 oktober
In de dienst van volgende week gaat dr. Sam.Janse voor.

Zondag 3 november
Op de eerste zondag na Allerheiligen (1 november) gedenkt de gemeente de haar in het
achterliggende jaar ontvallen zusters en broeders.
Na(ast)bestaanden zijn/worden voor deze dienst van harte uitgenodigd.
De Cantorij werkt mee aan de dienst, net als Mieke van Dommelen (orgel) en
Kor Mollema (euphonium). Voorganger is ds. G. G. Westra.
Voorganger : Ds. Y. Voorhaar (Ede)
Organist
:
Nico van Reenen
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Lector
Koster

: Ina Verstraate
: Rob van der Steeg

