Protestantse wijkgemeente Tabor
22 november 2020
Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Klokgelui
‚Wachet auf, ruft uns die Stimme‘, J.S. Bach (1685 - 1750)
Bemoediging en drempelgebed
v. Onze hulp in de Naam van de Heer,
a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
v. O God, keer U óm naar ons toe
a. en doe ons weer leven met hart en ziel.
v. Laat ons, o Heer, uw liefde zien
a. en geef ons uw heil!
v. O Heer! Hoor ons gebed
a. 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.
Introïtuspsalm 50: 1 en 11
Kyrie en Gloria 299b
Profetenlezing, Daniël 12, 1 – 4

(uit de Herziene Statenvertaling)

1 In die tijd zal Michaël opstaan,
de grote vorst,
hij die uw volksgenoten bijstaat.
Het zal een benauwde tijd zijn,
zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest
tot op die tijd.
In die tijd zal uw volk ontkomen:
ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek.
2 En velen van hen die slapen
in het stof van de aarde, zullen ontwaken,
sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen.
3 De verstandigen zullen blinken als de glans van het hemelgewelf,
en zij die er velen rechtvaardigen, als de sterren,
voor eeuwig en altijd.
4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het
einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.
Psalm 97

Evangelielezing Mattheus 24, 15 – 35 (volgens NBG ’51)
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel
gesproken is, op de heilige plaats ziet staan - wie het leest, geve er acht op - laten
dan wie in Judea zijn, 16 vluchten naar de bergen. 17 Wie op het dak is, ga niet naar
beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, 18 kere niet terug
om zijn kleed mede te neme. 19 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. 20
Bid, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. 21 Want er zal dan
een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu
toe en ook nooit meer wezen zal. 22 En indien die dagen niet ingekort werden, zou
geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen
worden ingekort. 23 Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de Christus, of: Hier,
gelooft het niet. 24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij
zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de
uitverkorenen zouden verleiden. 25 Zie, Ik heb het u voorzegd. 26 Indien men dan tot
u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft
het niet. 27 Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo
zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 28 Waar het aas is, daar zullen de gieren
zich verzamelen. 29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd
worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen
en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon
des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op
de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels,
met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid
bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van
het ene uiterste der hemelen tot het andere. 32 Leert dan van de vijgeboom deze
les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij
daaraan, dat de zomer nabij is. 33 Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten,
dat het nabij is, voor de deur. 34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins
voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. 35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan,
maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
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‘Eens als de bazuinen klinken’, W. van Twillert (geb. 1952)
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