
Protestantse wijkgemeente Tabor 
 
1 mei  2022 
Derde  zondag van Pasen – ‘Misericordias Domini’ (zie ps. 33, 5 – 
‘de aarde is vol van de goedertierenheid  des Heren’)  
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De voorbereiding 

De klok wordt geluid 

Stilte 

Jesu, meine Freude J.S. Bach (1685 - 1750) 

De kaarsen worden ontstoken 

Bemoediging en drempelgebed (gemeente gaat staan) 

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. (gemeente gaat zitten) 

Introïtuspsalm 33: 1, 2 en 8 – voorafgegaan en gevolgd door de Antifoon 640b  

Kyriegebed/inleiding, gevolgd door ’Kyrie’en ‘Gloria’ uit de Bonifatiusmis 

De schriften gelezen, gezongen en overdacht 

v De Heer zal bij u zijn 
g De Heer zal u bewaren. 
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Zondagsgebed 

 

Profetenlezing, Jesaja 61, 1 – 3 (volgens de Herziene Statenvertaling)  

1 De Geest van de Heere HEERE is op mij, 
omdat de HEERE mij gezalfd heeft 
om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. 
Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, 
om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen 
en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis; 
2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE 
en de dag van de wraak van onze God; 
om alle treurenden te troosten; 
3 om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden 
sieraad in plaats van as, 
vreugdeolie in plaats van rouw, 
een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, 
opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, 
een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken. 
 

Lied 530 (vs 1 en 3 voorzang; 2 en 4 allen)  

Evangelielezing, Johannes 21, 1 -14  (NBG ‘51) 

1 Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias en Hij 
openbaarde Zich aldus. 2 Daar waren bijeen Simon Petrus, Tomas, genaamd Didymus, 
Natanael van Kana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee van zijn discipelen. 3 
Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan met u mede. Zij 
vertrokken en gingen scheep, en in die nacht vingen zij niets. 4 Toen het reeds morgen 
werd, stond Jezus aan de oever; de discipelen wisten echter niet, dat het Jezus was. 5 Jezus 
zeide tot hen: Kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. 6 Hij nu 
zeide tot hen: Werpt uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij 
wierpen het (net) uit en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. 7 
Die discipel dan, dien Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Here. Simon Petrus dan, toen 
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hij hoorde, dat het de Here was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en 
wierp zich in zee; 8 maar de andere discipelen kwamen met het schip, want zij waren niet 
ver van het land, slechts ongeveer tweehonderd el, en zij sleepten het net met de vissen. 
9 Toen zij dan aan land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop en 
brood. 10 Jezus zeide tot hen: Brengt van de vissen, die gij thans gevangen hebt. 11 Simon 
Petrus ging aan boord en sleepte het net aan land, vol grote vissen, honderd drieenvijftig; 
en hoewel er zovele waren, scheurde het net niet. 12 Jezus zeide tot hen: Komt en houdt 
de maaltijd. Niemand van de discipelen durfde Hem de vraag stellen: Wie zijt Gij? Want zij 
wisten, dat het de Here was. 13 Jezus kwam en Hij nam het brood en gaf het hun en evenzo 
de vis. 14 Dit was reeds de derde maal, dat Jezus na zijn opwekking uit de doden Zich aan 
zijn discipelen geopenbaard heeft. 

Lied 644: 1, 4 en 5  

Preek 

Lied  669 (uit ‘Zangen van zoeken en zien’ – bij Jesaja 61, 1-2)  
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Gaven en gebeden 

Collecte: zie Bij de dienst.  Er staan schalen bij de uitgang – er is geen rondgang.  

Overmaken kan ook:  NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas Protestantse Wijkgemeente 
Tabor o.v.v. de bestemming 

Voorbeden, de intenties steeds beantwoord  met acclamatie  

 

Stil gebed, Onze Vader 

Lied  650 – 1, 3 en 5 voorzang; 2, 4, 6 en 7 allen (gemeente gaat staan) 

Heenzending en zegen 

v. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a.
  

 
 Scherzo, D. Sanderman (geb. 1956) 
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Bij de dienst 

Bent u voor het eerst in de Taborkerk: weet u welkom! En schiet eventueel een ouderling 
aan (als hij/zij dat zelf al niet omgekeerd heeft gedaan), voor nadere kennismaking en 
informatie. Na de dienst is er gelegenheid  nog wat na- en bij te praten, onder het genot 
van een kop koffie of thee. 
 
Misercordia(s) domini 
Naar de antifoon, genomen uit psalm 33, heeft deze zondag de naam ‘Misericordia Domini’ 
gekregen. De Vulgaat vertaalt het Hebreeuwse chèsed, dat zoiets betekent als volstrekt 
betrouwbare liefde, met misericordia, dat barmhartigheid betekent – maar dan met een 
notie van ‘medelijden’.  
De Septuagint vertaalt het Hebreeuws met een Grieks woord, dat verwant is aan het woord 
dat wij uit het Kyrie kennen: eleison. Het NBG vertaalt met goedertierenheid, de gezongen 
psalm (33) legt ons weer liefde en trouw in de mond. Dat lijkt allemaal misschien meer iets 
voor de kenners, maar het is niet zonder belang voor deze zondag: de psalm klonk namelijk 
ooit samen met de lezing over de ‘Goede Herder’ (Joh. 10, 11-16).De zondag werd dus ook 
wel zondag van ‘de Goede Herder’ genoemd. 

In het Latijn heet het in psalm 33: Misericordia Domini plena est terra – vol is de aarde van 
de barmhartigheid/goedertierenheid van de Heer. En dat is dan weer precies de aanhef 
die Willem Barnard gebruikte voor zijn lied 650. 

De collectes 

De eerste collecte is bestemd voor ‘Thuiszorg voor kinderen met een beperking in 
Armenië’ 
Een tweede project dat wij in Tabor dit jaar willen steunen is een project van de Wilde 
Ganzen voor kinderen in Armenië. 
 
In Armenië is nog te weinig oog voor mensen met een beperking. Zeker voor mensen met 
een meervoudige beperking op het platteland is nauwelijks aandacht. Zij communiceren 
op een laag tot zeer laag niveau, zijn vaak bedlegerig en hebben regelmatig andere 
gezondheidsproblemen. 
Nrane Children and Youth Development is een organisatie die opkomt voor deze mensen. 
Zij willen samen met de Nederlandse Stichting Asmik de kwaliteit van leven voor met 
name kinderen met een beperking verbeteren. En dat is hard nodig, want veel kinderen 
krijgen geen goede zorg. Revalidatiecentra op het platteland zijn vaak op te grote 
afstand, vervoer is lastig en de gezinnen waar ze uit komen zijn arm. Ook zijn hun huizen 
niet geschikt voor gemakkelijke verzorging. Dat maakt dat deze kinderen thuis niet de 
juiste zorg krijgen. 
Het idee is om een mobiel zorgteam op te richten, met een fysiotherapeut, logopedist en 
ergotherapeut. Zij bezoeken de kinderen thuis, komen met een behandelplan en geven 
ieder kind wekelijks therapie. Ook geven ze ondersteuning bij het aanpassen van de 
woning of bij aanschaf van meubilair en hulpmiddelen. Het streven is om de ouders actief 
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mee te laten werken en het eigen handelen te versterken. Tevens is het plan om een 
steungroep op te richten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen 
uitwisselen. 
Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de wijkkas van onze eigen wijkgemeente Tabor. 
 
Wilt u liever gireren? Dat kan op rekening NL22RABO 0312 4647 89 van de Wijkkas 
Protestantse Wijkgemeente Tabor. 
 
 
Wie o wie wil ons helpen in de tuin? 
Ieder week is het ‘tuinteam’ bezig in de tuin rondom de kerk. ‘Tuinteam’ klinkt alsof een 
grote groep mensen met harken en schoffels in de weer is. Helaas is het ‘team’ eerder een 
‘teampje’: het bestaat uit nog  maar twee mensen. Behalve dat de tuin er na een ochtendje 
tuinieren weer keurig uit ziet, is het ook heel gezellig met elkaar bezig te zijn.                                                                                                
Het zou heel fijn zijn als het tuinteam versterking krijgt. U hoeft geen verstand van 
tuinieren te hebben. Zelfs geen groene vingers. Het heerlijk buiten zijn is op zich al een 
feest! Dus vandaar deze oproep: Wie o wie wil ons helpen in de tuin?                                                                                                                
Ton Goedhart en Finy Hossevoort kunnen u meer vertellen.   
 

De bloemen 
uit de dienst gaan met een hartelijke gelukwens én groet  
 

Mededelingen______________________________________________________ 
 
Volgende week 
In de dienst op 8 mei  gaat ds. Klaas Santing  (Ede) voor.  
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger : Ds. Gerben H. Westra Lector : Ant van Donselaar  
Organist : Mieke van Dommelen Koster : Rob van der Steeg 

 
  Beeld en geluid: Kevin Heimgartner /  Erik Velthuijs 
 

 


