Protestantse wijkgemeente Tabor
28 november 2021
Eerste zondag van Advent

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Nun komm, der Heiden Heiland - Gaël Liardon (1973-2018)
De kaarsen worden aangestoken
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 25c
Kyriegebed/inleiding en gloria

Glorialied 304. Verzen 1 en 3 voorzang, 2 allen
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed

T Huub Oosterhuis | M Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727)

Lezing uit de Profeten, Jesaja 40, 1 - 11 (volgens de Herziene Statenvertaling)
1 Troost, troost Mijn volk,
zal uw God zeggen, 2 spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe
dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is,
dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden.
3 Een stem van iemand die roept
in de woestijn:
Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis
een gebaande weg voor onze God.
4 Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden;
wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden.
5 De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen
zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken.
6 Een stem zegt: Roep!
En hij zegt: Wat moet ik roepen?
Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld.
7 Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast.
Voorwaar, het volk is gras.
8 Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
9 Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap;
verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap.
Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God!
10 Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen.
Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit.
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11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in zijn
armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.
Antwoordpsalm 24: 1 (voorzang) en 5 (allen)
Evangelielezing: Mattheus 21, 1- 9 (volgens NBV ’21)
1

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee
leerlingen eropuit 2 met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het
binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak
de dieren los en breng ze bij Me. 3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer
heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ 4 Dit is gebeurd omdat in vervulling
moest gaan wat door de profeet gezegd is: 5 ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in
aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een
lastdier.”’
6
De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. 7 Ze brachten de
ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. 8 Vanuit
de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de
bomen en spreidden die uit op de weg. 9 De talloze mensen die voor Hem uit liepen en
achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend
Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’
439: 1 (voorzang) en 2 (allen)
Preek
Lied 435: 1 (voorzang) en 3 (allen)

Gaven en gebeden
Collectes: zie Bij de dienst.*) Er staan schalen bij de uitgang
Voorbeden
Stil gebed
Gezamenlijk gebeden Onze Vader
Lied 315: 1, 2 (voorzang) en 3 (allen)

Heenzending en zegen (gemeente gaat staan)
v.

.................
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Von Gott will ich nicht lassen - Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Bij de dienst
Een enkele ‘dienstmededeling’:
Gezien de snel verslechterende ‘Corona-omstandigheden’, zijn we extra voorzichtig. Dat
betekent dat we de gemeentezang helaas moeten beperken, het aandeel van de
voorzanggroep is navenant groter.
Blijf s.v.p. zoveel als mogelijk op uw plaats (opstaan mag, zie de orde van dienst). Neem de
1,5 meter-regel in acht!
Bij verplaatsingen graag een mondkapje dragen.
Houd u aan de door pijlen aangegeven looprichting.
Voorlopig vervalt het koffiedrinken na de dienst.
Houdt de middels pijlen aangegeven looprichting aan. Verlaat de kerkzaal, na het laatste
orgelspel, door de deur rechts voorin – en denk daarbij aan de collecteschalen.

*) De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Meet-inn.
De tweede collecte is bestemd voor de moeilijk lerende kinderen in Matta, Suriname.
In het dorp Matta in Suriname staat een basisschool. Doordat de overheid nauwelijks
aandacht heeft voor de inheemse bevolking , heeft de school een groot tekort aan
materialen en zijn de docenten niet voldoende (bij)geschoold. Iedereen op school krijgt
hetzelfde onderwijs, waardoor kinderen met leer- of gedragsproblemen te weinig
aandacht krijgen. Zij kunnen niet meekomen op school, steken daardoor ook niet veel op
en hebben later in hun leven grote moeite om een fatsoenlijke baan te vinden.
Het hele dorp wil graag een nieuwe start maken. Samen met Shaan Creations
International is er een project opgezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
De Wilde Ganzen helpen graag mee. Het doel: moeilijk lerende kinderen dezelfde kansen
geven als kinderen op andere scholen.
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Met speciale begeleiding en individuele aandacht zijn ze er van overtuigd dat deze
kinderen straks zelfstandig een eigen leven op kunnen bouwen.
Om dit voor elkaar te krijgen, worden de leerkrachten getraind en worden de ouders
betrokken bij het onderwijs en geholpen bij de opvoeding. Daarnaast wordt het
schoolgebouw gerenoveerd en nieuw materiaal aangeschaft, zoals computers en boeken.
Collecte van harte bij u aanbevolen.

Mededelingen
Zondag 5 december, Tweede Advent
In de dienst van komende zondag gaat ds. K. Santing (Ede) voor.

De bloemen
uit de dienst gaan als blijk van medeleven met een hartelijke groet naar

Adventsvespers
Op de woensdagavonden 1, 8, 15 en 22 december worden in de Tabor adventsvespers
gevierd, georganiseerd door de samenwerkende kerken in en rond het Beatrixpark:
Beatrixkerk, Nieuwe Kerk en Taborkerk.
Ze worden beurtelings verzorgd door de onderscheiden wijken.
Tijd: 19.30 – 19.50 uur.

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Margret Spelt

Lector
Koster

: Megchelien v.d.Broek
: Rob van der Steeg

Beeld en geluid: Kevin Heimgartner / Erik Velthuijs
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