Protestantse wijkgemeente Tabor
6 juni 2021
Tweede zondag na Pinksteren

Klokgelui
Gavotte in G dur uit Cantate BWV 202, J.S. Bach (1685 - 1750)
Drempelgebed, 295
Introïtuspsalm 13: 1, 2 (orgelvers) en 3
Kyriegebed/inleiding, gevolgd door
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison (‚ein einfacher Kyrieruf‘ – Christoph Dalitz)
Glorialied 400: 1 en 12 (LvdK 1973)
De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed

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

Epistellezing, 1 Johannes 2, 28 - 3, 1a (NBG ’51)
28 En nu, kinderkens, blijft in Hem, opdat wij, als Hij zal geopenbaard worden vrijmoedigheid
hebben en voor Hem niet beschaamd staan bij zijn komst. 29 Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is,
erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is. 3, 1 Ziet, welk een
liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook).

Lied 759: 1
Evangelielezing, Johannes 3, 22 – 36
22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en
doopte. 23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen
kwamen daar en lieten zich dopen; 24 want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen. 25
Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging. 26 En zij
kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en
van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem. 27 Johannes antwoordde en zeide:
Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn. 28 Gij kunt zelf van mij
getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden. 29 Die de
bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert,
verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.
30 Hij moet wassen, ik moet minder worden. 31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde
is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. 32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien
en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan. 33 Wie zijn getuigenis
aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is. 34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt
de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft
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Hem alles in handen gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon
ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Lied 741: 1 en 2
Preek
Lied 527: 1 en 5
Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
Lied 924
Zending en Zegen

Prelude in C-maj, F. Mendelssohn (1809 - 1847)

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.
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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