Protestantse wijkgemeente Tabor
3 juni 2018
Tweede zondag na Pinksteren

De voorbereiding
De klok wordt geluid
Stilte
Orgelkoraal Psalm 13 - Henk Lemckert (1944)
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 13
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door

Glorialied 273: 1, 4 en 5
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De schriften gelezen, gezongen en overdacht
v De Heer zal bij u zijn
g De Heer zal u bewaren.
Zondagsgebed
Toralezing, Deuteronomium 26, 5 – 11 (uit de Herziene Statenvertaling)
5 Dan moet u voor het aangezicht van de HEERE, uw God, betuigen en zeggen: Mijn
vader was een verloren Syriër. Hij trok naar Egypte en verbleef daar als vreemdeling met
weinig mensen, maar hij werd daar tot een groot, machtig en talrijk volk.
6 Maar de Egyptenaren deden ons kwaad, onderdrukten ons en gaven ons harde
slavenarbeid te verrichten.
7 Toen riepen wij tot de HEERE, de God van onze vaderen; en de HEERE verhoorde onze
stem en Hij zag onze ellende, onze moeite en onze onderdrukking.
8 En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met
grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen.
9 En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk
en honing.
10 En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij
gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw
God, en u neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE, uw God,
11 en u verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin gegeven
heeft; u, de Leviet, en de vreemdeling die in uw midden is.
Antwoordpsalm 81: 1, 3, 4 en 8
Evangelielezing, Marcus 2, 23 – 3, 6 (uit NBG ’51)
23 En het geschiedde, dat Hij op de sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen
begonnen onder het gaan aren te plukken. 24 En de Farizeeen zeiden tot Hem: Zie,
waarom doen zij op de sabbat wat niet mag? 25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit
gelezen wat David gedaan heeft, toen de nood drong en hij en die met hem waren,
honger kregen? 26 [Hoe] hij onder het hogepriesterschap van Abjatar het huis Gods
binnengegaan is en de toonbroden gegeten heeft, waarvan niemand mag eten dan de
priesters, en hij ze ook aan degenen, die met hem waren, gegeven heeft? 27 En Hij zeide
tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. 28 Alzo is de
Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
1 En Hij ging wederom een synagoge binnen en daar was een mens met een
verschrompelde hand; 2 en zij letten op Hem, of Hij hem op de sabbat genezen zou, om
Hem te kunnen aanklagen. 3 En Hij zeide tot de mens met de verschrompelde hand: Kom
in het midden staan. 4 En Hij zeide tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen
of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil. 5 En nadat Hij
hen, zeer bedroefd over de verharding van hun hart, rondom Zich met toorn had
aangezien, zeide Hij tot de mens: Strek uw hand uit! En hij strekte haar uit en zijn hand
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werd weder gezond. 6 En de Farizeeen gingen heen en pleegden terstond met de
Herodianen overleg tegen Hem ten einde Hem om te brengen.
Acclamatie 339 b
Preek
Lied 325

Gaven en gebeden
Collecte: zie Bij de dienst
Fuga in C - Johan Pachelbel (1653-1706)
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Lied 978 (479, gemeente gaat staan)

Heenzending en zegen
v.

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

a.

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, vandaag in de vorm van een koffie +.

Liedboek
In de dienst zingen wij uit het Liedboek van 2013, tenzij anders vermeld. Bij de ingang
liggen exemplaren die u kunt lenen. Wanneer een lied tevens is opgenomen in het
Liedboek 1973 dan staat het nummer er tussen haakjes achter.

De collectes
De eerste collecte is bestemd voor Kruispunt Arnhem
Stichting Kruispunt biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen,
drugsverslaafden en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving.
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Veel werk bij Kruispunt wordt gedaan door de ongeveer 40 vrijwilligers. De Stichting
Kruispunt is begonnen als een werkgroep van de Raad van Kerken in Arnhem. De kerken
die daarbij aangesloten zijn ondersteunen het werk van de stichting. Ook dit jaar gaan
weer leden van onze gemeente koken voor Kruispunt. Praktisch diaconaat!
De tweede collecte is voor ondersteuningen
Een van de taken van de diaconie is het ondersteunen van mensen of groepen mensen
die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Er wordt een beroep op de diaconie gedaan
als geen andere instantie de persoon in kwestie financieel kan bijstaan. Vroeger werd dit
heel mooi ‘Dienst van gerechtigheid en barmhartigheid’ genoemd, nu heet het ‘Omzien
naar elkaar’, maar we bedoelen natuurlijk hetzelfde!

Bloemengroet
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke gelukwens van de gemeente naar de
e
heer H. S. Hij vierde gisteren zijn 87 verjaardag.

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 7 juni is er de wekelijkse inloopochtend in “Ons Huis”bij de Taborkerk.
Deze morgen is er handenarbeid en spel. Vanaf 9.30 staan de deuren open en is iedereen
vrij om binnen een kijkje te gaan nemen. Er is koffie en thee. Zin in een gezellige morgen?
Hartelijk welkom.

Zondag 10 juni
In de dienst van volgende week gaat ds. K(laas) Santing (Ede) voor.

Voorganger : Gerben H. Westra
Organist
:
Eric Voet
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Lector
Koster

: Ant van Donselaar
: Rob van der Steeg

