
Protestantse wijkgemeente Tabor 

31 januari  2021 –  

Vierde  zondag na Epifanie 

 

Bij de dienst 

Op 14 januari deed het moderamen van de generale synode van de PKN onderstaand 

dringend advies uitgaan:  

 

‘Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen 

tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum 

van de lockdown. 

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies: 

• De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke 

Britse variant van het coronavirus 

• De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van 

besmetting is geweest 

• Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ 

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, 

dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet 

met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd 

genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. 

Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. 

Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met 

een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.’ 

Wij volgen dit advies en passen onze diensten er op aan. Dat betekent helaas dat er -

voorlopig – niet gezongen wordt in de diensten. Liederen worden gelezen, in de vorm van 

een ‘orgel (of piano)vers’ gespeeld, of ze vervallen. 

Klokgelui 

Andante, Baldassare Galuppi 

v. Strek uw handen naar mij, 

     kom haastig mij helpen. 

     Zijt Gij God, kom mij helpen. 

a. God zijt Gij, kom helpen 

v. Die ons maakt, uit niets, 

a. die ons kent en bevrijdt 

v. Jij, kom haastig, mij helpen 

a. Strek uw handen naar mij 

Introïtuspsalm 18a in beurtspraak, refrein alleen aan begin en eind 

 
 
 
 
 

 

about:blank


v.  Wees hier aanwezig, 
      woord van licht, 
      licht van stilte. 
 
a. Wees hier aanwezig licht, 
    Wees God in mij. 
 
v.  Wees kracht in mij tot liefde 
     maak mij los 
     uit doem en noodlot. 
 
a.  Maak in mij kracht tot liefde. 
 
v. Wees nieuw en vurig, 
     oud en wijs in mij – 
     wees in mij waakzaamheid  
     geduld geheugen trouw –  
     maak mij naar uw beeld  
     een nieuwe mens.  
 
     Wees in mij afkeer van geweld 
     honger naar gerechtigheid 
     hoop ontferming dorst naar vrede. 
 
a.  Voer mij naar de oase van uw woord 
 
v.   Wees hier aanwezig, 
      woord van licht, 
      licht van stilte. 
 
a.   Wees hier aanwezig, wees God in mij.  
 
Psalm  18: 8 (gesproken)  
 
a.    Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
v.     Ere wie er toekomt 
        niet-licht  niet-stem 
        niet-gij  niet-god 
        ere zij wie?  
 
         Onbeeldbaar-jij ondenkbaar-god 
         Ere de naam en het woord 
 
a.     kome hun heilige geest over ons 
        vrede op aarde 
        mensen van goede wil. 
        Kyrie eleison, kyrieleis. 
 
De schriften gelezen en overdacht 
 
v.     Doe ons weten dat Gij hoort 
         of zijt gij leegte? 
         Doe ons verstaan uw woord 
         Of zijt Gij stom?  
 
a.      Als Gij de God zijt 
         die ons gezegd werd 



         door uw getuigen 
         van Abraham af 
 
v.     open uw hart voor ons 
a.     open uw mond 
v.     open ons hart 
a.     zo moge het zijn 
 
Deuteronomium 18, 15 – 20  (uit de Herziene Statenvertaling) 

15 Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor u doen 
opstaan; naar Hem moet u luisteren, 
16 overeenkomstig alles wat u van de HEERE, uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u 
daar bijeenkwam, toen u zei:  Ik wil de stem van de HEERE, mijn God, niet langer horen en dit grote 
vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. 
17 Toen zei de HEERE tegen mij: Het is goed wat zij gesproken hebben. 
18 Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn 
woorden in Zijn mond geven,  en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. 
19 En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: 
Ík zal rekenschap van hem eisen. 
20 Maar  de profeet die overmoedig handelt door een woord in Mijn Naam te spreken dat Ik hem 
niet geboden heb te spreken, of die in de naam van andere goden spreekt, die profeet zal sterven. 
 

v.  Gij die gesproken hebt tot Israël  
     door Mozes en de profeten, 
     ons heb Gij deelgenoten gemaakt 
     door Jezus uw dienstknecht 
     open dan nu ons hart. 
 
a.  Open de woorden die geschreven staan, 
     doe lichten over ons uw aangezicht 
 
 
Evangelielezing:  Marcus 1, 21 – 28  (volgens NBG ’51)  

21 En zij kwamen te Kafarnaum en terstond op de sabbat ging Hij naar de synagoge en leerde. 22 
En zij stonden versteld over zijn leer, want Hij leerde hen als gezaghebbende, en niet als de 
schriftgeleerden. 23 En terstond was er in hun synagoge een mens met een onreine geest en hij 
schreeuwde luid, 24 zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Jezus van Nazaret? Zijt Gij gekomen 
ons ons te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de heilige Gods. 25 En Jezus bestrafte hem 
zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging 
onder groot geschreeuw van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander 
vroegen, zeggende: Wat is dit? Een nieuwe leer met gezag! Ook de onreine geesten geeft Hij 
bevelen en zij gehoorzamen Hem! 28 En het gerucht van Hem drong terstond overal door in de 
gehele omgeving van Galilea. 

 

Lied 530: 1 (gesproken) 

Preek 

Psalm 111: 1 (orgelvers) en 6 (gesproken)  

Gebeden 

Onze Vader 

Lied 422: 1 en 3  gesproken,  2 orgelvers 

Zegen, Amen 

  

Prelude in G, ( Francis Linley – 1771 – 1800) gevolgd door improvisatie 

 



 

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Ant van Donselaar, Erik Velthuijs, Rob v.d. Steeg   en Gerben Westra 

 

 

 

   

Op 21 januari is ons gemeentelid Corrie de Jonge – van de Guchte overleden, in de leeftijd van 93 jaar. 

Afgelopen vrijdag, 29 januari  vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Slingerbos in Ede. 

Moge haar gedachtenis tot troost én vreugde wezen, voor allen die zij dierbaar was.  


