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Protestantse wijkgemeente Tabor 
13 juni  2021   

Derde  zondag na Pinksteren 

 

Klokgelui 

Prelude in F major, A. Moore 

‘Onze Hulp’ 

Introïtuspsalm 18: 1 en 14  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison (‚ein einfacher Kyrieruf‘ – Christoph Dalitz) 

Bij wijze van Glorialied -  412: 1  

De schriften gelezen en overdacht 

Zondagsgebed 

 

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

Evangelielezing, Johannes 4, 1 – 26   

1 Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte en 
doopte dan Johannes, 2 - ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen - 3 verliet Hij Judea en 
vertrok weder naar Galilea. 4 En Hij moest door Samaria gaan. 5 Hij kwam dan in een stad van 
Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld, dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had; daar was de 
bron van Jakob. 6 Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten; het was ongeveer 
het zesde uur. 7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: Geef Mij 
te drinken. 8 Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. 9 De 
Samaritaanse vrouw dan zeide tot Hem: Hoe kunt Gij, als Jood, van mij, een Samaritaanse vrouw, te 
drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. 10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: 
Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem 
gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.  
 
Lied 188: 1, 2 en refrein 
 
11 Zij zeide tot Hem: Here, Gij hebt geen emmer en de put is diep; hoe komt Gij dan aan het levende 
water?  12 Zijt Gij soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken 
heeft met zijn zonen en zijn kudden? 13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit 
water drinkt, zal weder dorst krijgen; 14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal 
geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden 
tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. 15 De vrouw zeide tot Hem: Here, geef 
mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten.  
 

 



2 
 

 
 
16 Hij zeide tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. 17 De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb 
geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; 18 want gij hebt vijf mannen gehad 
en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de waarheid gesproken. 19 De vrouw zeide tot Hem: 
Here, ik zie, dat Gij een profeet zijt. 20 Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en gijlieden 
zegt, dat te Jeruzalem de plaats is, waar men moet aanbidden. 21 Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, 
vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden.  22 Gij 
aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; 23 maar de 
ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; 
want de Vader zoekt zulke aanbidders; 24 God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden 
in geest en in waarheid 25 De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt, die Christus 
genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen. 26 Jezus zeide tot haar: Ik, die met 
u spreek, ben het. 
 
 
 

Lied 653: 1 en 3 
 

Preek 

Lied 42a 

Gebeden 

Stilgebed 

Onze Vader 

Lied 416 

 
Zending en Zegen 
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Ga met God en Hij zal met je zijn, variatie D. Sanderman (geb 1956) 

 

 

 

 

 

 

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Mieke van Dommelen, Ant van Donselaar,  Erik Velthuijs (beeld en 
geluid), Rob v.d. Steeg,  en Gerben Westra 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Wijkgemeente Tabor:  
 

 
 

Bij de diensten: vanaf komende zondag,  20 juni is de kerk weer open! 

Meer dan een jaar hebben we ons ‘beholpen’  en elkaar geholpen met het vieren van diensten met een paar 

‘uitvoerenden’, diensten die eerst alleen te beluisteren en daarna ook te zien waren.  
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Die diensten hebben – zoals dat heet – voorzien in een behoefte. Tegelijkertijd was er het verlangen naar meer: naar 

‘echte’  diensten, fysieke samenkomsten. waarin niet alleen gevierd wordt, maar waarin we elkaar ook weer kunnen 

ontmoeten. 

Vanaf komende zondag, 20 juli, worden er weer ‘openbare erediensten’ gehouden in de Taborkerk. Daar zijn we blij mee 

én we verheugen ons erop. Wees hartelijk welkom!  

De kerkzaal is groot genoeg om iedereen die wil te herbergen: u hoeft zich dus niet op ingewikkelde manieren vooraf aan 

te melden – u bent domweg welkom. Ook om te blijven koffiedrinken: het weer belooft goed te zijn, de tuin biedt ruimte 

in overvloed.  

Wél houden we ons aan de overgebleven veiligheidsregels. Afstand houden is daarvan wel de belangrijkste.  

Op deze plek nog eens een woord van dank aan de getrouwen die in de achterliggende maanden de diensten ‘verzorgd’ 

hebben. Ze hebben gezongen, gelezen, gemusiceerd, de techniek verzorgd: Megchelien v.d. Broek, Mieke van Dommelen, 

Ant van Donselaar, Kevin Heimgartner, Erik Velthuijs. En niet te vergeten: koster Rob v.d. Steeg. Dank.  

 

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  


