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Protestantse wijkgemeente Tabor 
23 mei   2021   

Pinksterzondag 

 

Klokgelui 

Nun bitten wir den heiligen Geist - Johann Gottfried Walther (1684-1748) 

Bemoediging en drempelgebed: 291d 

 

Introïtuspsalm 68 : 1 en 7  
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 668 
 
Kyriegebed / inleiding  – gevolgd door ‘Kyrie en Gloria’ uit de Bonifatiusmis 

De schriften gelezen en overdacht 

Zondagsgebed 

 

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

Toralezing, Genesis 11, 1 – 9 (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 
2 En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land  Sinear vonden. 
Daar gingen zij wonen. 
3 En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de 
kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 
4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel 
reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 
5 Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het 
bouwen waren, 
6en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij 
gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 
7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars 
taal zullen begrijpen. 
8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van 
de stad. 
9 Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, 
en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde. 
 

Lied 797; 7 en 8  

 
Epistellezing: Handelingen 2, 1 – 13 (NBG ’51)  

1 En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 2 En eensklaps kwam er uit de hemel 
een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; 3 en 
er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van 
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hen; 4 en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, 
zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. 5 Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome 
mannen uit alle volken onder de hemel; 6 en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop 
en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7 En buiten zichzelf van 
verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? 8 En hoe horen wij hen 
dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9 Parten, Meden, Elamieten, inwoners van 
Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia, 10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van 
Libie bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, 11 Kretenzen en 
Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. 12 En zij waren allen 
buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch 
zeggen? 13 Maar anderen zeiden spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad! 
 

Lied 690 
 
Evangelielezing, Johannes 14, 11 – 14 (uit NBG ’51)  

 

11 Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf.12 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere 
nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat 
de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 
 

Lied 681 
 

Preek 

Lied 688 

Gebeden, de intenties steeds besloten met ‘Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison’  
(‘Ein einfacher Kyrieruf’, Christoph Dalitz) 

 
Stilgebed 

Onze Vader 

Lied 686 

 
Zending en Zegen 

 

 

Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist - Johann Sebastian Bach (1685-1750)  

 

 

 

 

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Margret Spelt, Ant van Donselaar,  Kevin Heimgartner (beeld en 
geluid), Rob v.d. Steeg,  en Gerben Westra 
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Wijkgemeente Tabor:  
 

 
 

Bij de diensten  

De wijkkerkenraad van de Taborwijk heeft in zijn vergadering op 18 mei gesproken over het houden van ‘fysieke’ diensten, 

nu allerlei regels vanwege de corona-pandemie enigszins versoepeld worden.  

De Raad blijft bij het eerder geformuleerde principe van ‘solidariteit met andere getroffenen’- de kerk hoort geen ‘status 

aparte’ te eisen resp. te krijgen. 

Nu gaandeweg links en rechts mogelijkheden gegeven worden om ‘open te gaan’  en mensen te ontvangen, heeft de 

Wijkkerkenraad besloten van die mogelijkheden voorzichtig én bescheiden gebruik te maken. 

Dat betekent dat er vanaf 20 juni weer in aanwezigheid (en mogelijk met deelname) van gemeenteleden ‘fysiek’ gevierd 

zal worden in de Taborkerk: u bent vanaf dan weer meer dan hartelijk welkom ‘rondom het Woord’.  

Wat er precies mogelijk zal zijn, is nog niet bekend. Maar we zijn blij dát er wat zal mogen. Dat wij samen kunnen vieren én 

dat wij elkaar voor het eerst sinds (veel te) lang weer kunnen ontmoeten! Wij houden u op de hoogte. Noteer die 20e juni 

alvast. 

Uit de Wijkkerkenraad 

De Raad is verheugd te kunnen melden dat Megchelien v.d. Broek als diaken wil toetreden tot de WKR! Vanaf deze plek: 

wees welkom! 

De WKR kon deze versterking goed gebruiken (en hoopt op meer betrokken gemeenteleden die zich willen inzetten voor 

de Wijk en alles wat die onderneemt…..). Megchelien is om zo te zeggen geen ‘onbekende’ – ze was eerder al 

jeugdouderling, later diaken, daarnaast lid van de Cantorij. Sinds maart 2020 zingt ze week aan  week mee in het 

bescheiden koortje dat tot veler vreugde de zang verzorgt in de ‘online’ diensten.  

Pastoraat 

Veel mensen zijn dezer dagen nog altijd uiterst voorzichtig met het ontvangen van bezoek. Begrijpelijk. 
Anderen durven het wel aan. Wie bezoek wenst vanuit Tabor: aarzel niet en bel een van de bovenstaande nummers! 
 
Met goede groet, namens de Wijkkerkenraad Tabor 

Gerben H. Westra  


