Protestantse wijkgemeente Tabor
30 mei 2021
Zondag ‘Trinitatis’

Klokgelui
3 variaties over ‘Ere zij aan God de Vader’, W. Vogel (1920 – 2010)
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 8: 1 – 3 (voorafgegaan en gevolgd door de Antifoon, 703)

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison (‚ein einfacher Kyrieruf‘ – Christoph Dalitz)
Glorialied 322
De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed

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

Toralezing, Deuteronomium 6, 17 – 25

(uit de Herziene Statenvertaling)

Deuteronomium 6

1

17. U moet de geboden van de HEERE, uw God, zijn getuigenissen en zijn verordeningen, die Hij u
geboden heeft, nauwgezet in acht nemen.
18. En u moet doen wat juist en goed is in de ogen van de HEERE, opdat het u goed gaat, en u er
komt, en het goede land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, in bezit neemt,
19. om al uw vijanden van voor uw ogen te verjagen, zoals de HEERE gesproken heeft.
20. Wanneer uw zoon u morgen vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en
bepalingen die de HEERE, onze God, u geboden heeft?
21. dan moet u tegen uw zoon zeggen: Wij waren slaven van de farao in Egypte, maar de HEERE
heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid.
22. En de HEERE gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in Egypte, aan de farao en
aan zijn hele huis, voor onze ogen.
23. Maar ons leidde Hij daarvandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat Hij
onze vaderen onder ede beloofd had.
24. En de HEERE gebood ons al deze verordeningen te houden, om de HEERE, onze God, te vrezen,
ons ten goede, alle dagen, om ons in leven te houden, zoals het op deze dag is.
25. Het zal voor ons gerechtigheid zijn als wij al deze geboden nauwlettend in acht nemen, voor het
aangezicht van de HEERE, onze God, zoals Hij ons geboden heeft.

Psalm 105: 17 en 18
Evangelielezing, Johannes 14, 11 – 14
(vert. Marco Visser – vertaal/exegese project Monshouwerstichting / De Nieuwe Bijbelschool)
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Er was een mens uit de Farizeeën
– Nikodemus zijn naam –,
een overste van de Joden.
Deze kwam tot hem in de nacht
en zei hem:
Rabbi, wij weten dat je van Godswege bent gekomen als leraar,
want niemand kan de tekenen doen die jij doet
als God niet met hem is.
Jezus antwoordde en zei hem:
Amen, amen, ik zeg je:
als iemand niet opnieuw [van bovenaf] geboren wordt,
kan hij het koningschap van God niet zien.
Nikodemus zei tegen hem:
Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?
Hij kan toch niet voor de tweede keer de buik van zijn moeder binnengaan
en geboren worden?
Jezus antwoordde:
Amen, amen, ik zeg je:
als iemand niet uit water en geest geboren wordt,
kan hij het koningschap van God niet binnengaan.
Wat geboren is uit het vlees, is vlees;
wat geboren is uit de geest, is geest.
Verwonder je er niet over dat ik je gezegd heb:
het moet, dat jullie opnieuw [van bovenaf] geboren worden.
De geest waait waar hij wil
en je hoort zijn stem,
maar je weet niet waar hij vandaan komt
en waarheen hij verdergaat.
Zo is al wie geboren is uit de geest!
Nikodemus antwoordde en zei hem:
Hoe kan dát geschieden?
Jezus antwoordde en zei hem:
Je bent de leraar van Israël
en dát erken je niet?
Amen, amen, ik zeg je:
van wat wij weten, spreken wij,
van wat wij gezien hebben, getuigen wij;
en ons getuigenis nemen jullie niet aan.
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Als ik jullie de aardse dingen aanzeg, vertrouwen jullie er al niet op;
hoe zullen jullie dan vertrouwen als ik de hemelse dingen aanzeg?
Niemand is opgegaan naar de hemel
dan die uit de hemel is afgedaald: de mensenzoon.
Zoals Mozes de slang verhoogd heeft in de woestijn,
zo moet de mensenzoon verhoogd worden,
opdat al wie op hem vertrouwt, eeuwigheidsleven heeft.
Want zo heeft God de wereld lief
dat hij de zoon, de eniggeborene, gegeven heeft;
dat al wie op hem vertrouwt, niet verloren gaat,
maar eeuwigheidsleven heeft.

Lied 353: 1 - 3
Preek
Lied 925
Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
Lied 704: 1 en 3
Zending en Zegen

‘Dankt, dankt nu allen God’, 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
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Wijkgemeente Tabor:

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