Protestantse wijkgemeente Tabor
16 mei 2021
Zevende zondag van Pasen, ‘Exaudi’ – ‘(ver)hoor! *)

Klokgelui
Psalm 27, D. Troost (geb. 1949)
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 27: 1 en 4
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640 f
Kyriegebed / inleiding – gevolgd door ‘Kyrie’ van Salvador Giner
Glorialied uit 299 e
De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed

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

Toralezing, Exodus 19, 1 – 11 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken,
kwamen zij in de woestijn Sinaï.
2 Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn.
Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.
3 Toen klom Mozes omhoog, naar God. De HEERE riep tot hem vanaf de berg: Zo moet u tegen het
huis van Jakob zeggen en de Israëlieten verkondigen:
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4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels gedragen
en u bij mij gebracht heb.
5 Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit
alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij.
6 U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u
tot de Israëlieten moet spreken.
7 Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die
de HEERE hem geboden had.
8 Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen
wij doen! En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de HEERE.
9 En de HEERE zei tegen Mozes: Zie, Ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan
horen wanneer Ik met u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de
woorden van het volk aan de HEERE bekend.
10 En de HEERE zei tegen Mozes: Ga naar het volk toe, en heilig hen vandaag en morgen, en laten
zij hun kleren wassen
11 en over drie dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de HEERE namelijk voor de ogen van heel
het volk neerdalen op de berg Sinaï.
Lied 853

Evangelielezing: Johannes 17, 9 – 14 - 26

(NBG ’51)

14 Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn,
gelijk Ik niet uit de wereld ben. 15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen
bewaart voor de boze. 16 Zij zijn niet uit de wereld, gelijk Ik niet uit de wereld ben. 17 Heilig hen in
uw waarheid; uw woord is de waarheid. 18 Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen
gezonden in de wereld; 19 en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in
waarheid. 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven,
21 opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld
gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 22 En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun
gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: 23 Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een,
opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij
liefgehad hebt. 24 Vader, hetgeen Gij Mij gegeven hebt - Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn,
om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad voor de
grondlegging der wereld. 25 Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en dezen
weten, dat Gij Mij gezonden hebt; 26 en Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en Ik zal hem bekend
maken, opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in hen zij in Ik in hen.

Lied 307: 1 – 3 (LvdK 1973)

Preek
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Lied 594 (uit ‘Gezangen voor Liturgie)

Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
Lied 663
Zending en Zegen

Fuga in g-klein, J.Pachelbel (1653 - 1706)

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

*) Bij de dienst
De naam van deze zondag (Exaudi) ) is ontleend aan een woord uit de Latijnse tekst van de Antifoon, uit vers 7: ‘Exaudi,
Domine, vocem meam, qua clamavi ad te’ – Hoor, Heer, mijn stem, die roept tot U’.
De zondag heet in de traditie ook wel ‘Wezenzondag’, met een verwijzing naar de hemelvaart van Jezus Christus: verweesd
staart de gemeente Hem na, wachtend op de Geest van Pinksteren. In dat verband kozen wij als slotlied lied 663 ‘Al heeft
hij ons verlaten’.
Bij de diensten
De wijkkerkenraad vergadert op 18 mei. Dan komen ook voortgang en vorm van de diensten aan de orde. Rekening
houdend met de politieke besluitvorming, de solidariteit van de kerk met de samenleving, onze mogelijkheden én de
veiligheid van gemeenteleden zal er besloten worden over diensten mét- of zonder fysieke aanwezigheid van
gemeenteleden.
Pastoraat
Veel mensen zijn dezer dagen 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
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