
Protestantse wijkgemeente Tabor 

14 februari  2021 –  

Vijftigste dag vóór Pasen: ‘Quinquagesima’ 

 

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 

Praeambulum supra ‚Von Gott will ich nicht lassen‘, J.L. Krebs (1713 - 1780) 

Bemoediging en drempelgebed (in beurtspraak):  

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. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf


Introïtuspsalm 31a : 1 gesproken, vers 3 orgel, vers 4 gesproken 

Roep om ontferming 

Kyriegebed – intussen wordt 301k gespeeld 

Gloria: Glorie aan God, ere wie ere toekomt, lichtende, levende God. 

Gevolgd door 308a (orgel)  

De schriften gelezen en overdacht 
 
Profetenlezing, uit  2 Koningen 5, 1 – 3 en 9 – 15b   (uit de Herziene Statenvertaling) 

1 Naäman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man 
in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de HEERE de Syriërs 
verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held, maar hij was melaats. 
2 En er waren benden uit Syrië getrokken, die een klein meisje uit het land Israël als 
gevangene weggevoerd hadden. Zij was in dienst bij de vrouw van Naäman. 
3 Zij zei tegen haar meesteres: Och, was mijn heer maar bij de profeet die in Samaria is; 
dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. 
9 Zo kwam Naäman met zijn paarden en met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het 
huis van Elisa staan. 
10 Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen: Ga heen en was u zevenmaal 
in de Jordaan; dan zal uw vlees weer gezond worden en zult u rein zijn. 
11 Maar Naäman werd erg kwaad en ging weg; hij zei: Zie, ik zei bij mijzelf: Hij zal vast en 
zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de Naam van de HEERE, zijn God, 
aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. 
12 Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van 
Israël? Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en 
vertrok in woede. 
13 Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: Mijn vader, als die 
profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben? Hoeveel te meer, 
nu hij tegen u gezegd heeft: Was u en u zult rein zijn! 
14 Daarom daalde hij af en dompelde zich zevenmaal onder in de Jordaan, 
overeenkomstig het woord van de man Gods.  Zijn lichaam werd weer gezond, als het 
vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. 
15 Toen keerde hij terug naar de man Gods, hij en zijn hele gevolg. Hij kwam en ging voor 
hem staan en zei: Zie toch, nu weet ik dat er op de hele aarde geen God is dan in Israël.  
 
Lied 356: 1, 4, 6 en 7  (intussen wordt de melodie gespeeld)  

 
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, 40 – 45  (volgens NBG ’51)  

40 En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieen viel, en smekende tot Hem 
zeide: Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. 41 En met barmhartigheid bewogen, strekte Hij 
zijn hand uit, raakte hem aan en zeide tot hem: Ik wil het, word rein! 42 En terstond verliet 
hem de melaatsheid en hij werd rein. 43 En met een strenge vermaning zond Hij hem 
terstond weg, 44 en Hij zeide tot hem: Zie toe, dat gij niemand iets zegt, maar ga heen, toon 
u aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes heeft voorgeschreven, hun tot 
een getuigenis. 45 Maar toen hij was weggegaan, begon hij het telkens weder te 



verkondigen, en het gebeurde ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer openlijk de stad kon 
binnenkomen, maar Zich buiten in eenzame plaatsen ophield. En zij kwamen tot Hem van 
alle kanten. 
 

v.  Open de woorden die geschreven staan, 
     doe lichten over ons uw Aangezicht. 
 
a.  Kom met uw eerste woord, 
     kom met uw licht aan mij, 
     open uw Aangezicht, 
     spreek onze angst voorbij. 
 
Preek 

Lied 533: vers 1 – 4 (refrein na couplet 1 en 4) melodie op vleugel  

Gebeden 

Onze Vader 

Lied 834: 1 en 3 gesproken, 2 orgelvers 

v. Wek mijn zachtheid weer. 
    Geef mij terug de ogen van een kind. 
    Dat ik zie wat is. 
    En mij toevertrouw. 
    En het licht niet haat. (Lied 925)  
  

Zegen, Amen 

‚Christus, der ist mein Leben‘, F.W. Marburg (1718 - 1795) 
 

 

 

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Mieke van Dommelen, Ant van Donselaar, Kevin Heimgartner, Rob 
v.d. Steeg   en Gerben Westra 

 

 

 

   

 

 



Uit de gemeente 

In de afgelopen dagen zijn twee gemeenteleden overleden: 

Op zondag 7 februari is Johanna Cornelia Nellestein – van den Brand (Jopie) geheel onverwacht gestorven. Ze werd 82 jaar. 

Op vrijdag 12 februari is ze na een dienst in de Aula op de Gemeentelijke Begraafplaats van Ede begraven.  

Moge haar (na)gedachtenis tot zegen zijn, tot vrede en vreugde voor haar man Gerrit en dochter Mandy (Heuvelsepad 

54A).  

Op woensdag 10 februari is Chris(toffel) Beumer (Oranjelaan 11) na een lang ziekbed overleden, in de leeftijd van 81 jaar. 

Op dinsdag 16 februari vindt de uitvaart plaats.  Moge er troost van God en mensen voor zijn vrouw Jans(je) en de 

(klein)kinderen. Zie ook de kerkbrief van komende week. 

 

Bij de diensten 

Er is nog steeds geen zicht op een eind van de ‘lockdown’. Dat betekent dat er voorlopig geen ‘gewone’ diensten gevierd 

kunnen worden.  

We houden het inmiddels al bijna een jaar uit, zónder dat we samen vieren en elkaar ontmoeten. Sinds half januari wordt 

ook het zingen met klem afgeraden. Wij houden ons aan dat advies uit ‘Utrecht’. 

Maar: er blijft zo niet veel over van de (ere!)dienst. We zullen bezien of er – met inachtneming van strenge 

veiligheidsvoorschriften -   niet tóch op de een of andere manier gezongen kan worden.  

Wij horen van gemeenteleden dat zij – ondanks waardering voor de inzet van betrokkenen – de diensten nu wel heel 

‘uitgekleed’ vinden klinken. Een lied is gemaakt om gezongen te worden: al wordt het nog zo mooi gelezen, al wordt er nog 

zo fraai bij gemusiceerd, het haalt het niet bij de kwaliteit die een gezongen lied heeft.  

 

Diaconie 

We missen elkaar. Dat is erg. We zien uit naar ‘normale’ tijden. 

Intussen mist de Tabordiaconie collecteopbrengsten. En dat is vooral erg voor mensen die het slechter hebben getroffen 

dan wij: bijvoorbeeld de kinderen die geholpen worden (en soms letterlijk gered) door het project Imani. Voluit IMANI 

REHABILITATION AGENCY. 

Onze Diaconie wordt trouw op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in Nairobi 

 

Op 11 januari ontvingen wij het jaarverslag over 2020. In het afgelopen jaar waren 250 kinderen aan de zorgen van Imani 

toevertrouwd, kinderen voor de Stichting een laatste strohalm/ reddingboei is. Ze worden gehuisvest, ze krijgen onderwijs 

en ze worden met zorg en liefde omringd.  

Uiteraard had men veel last van de pandemie en de uiterst ingrijpende maatregelen daartegen: het onderwijs was 

langdurig ‘op slot’, allerlei procedures (bijvoorbeeld rond voogdij, gezinshereniging en adoptie) lagen zo goed als stil, 

omdat ook veel overheidsdiensten gesloten waren. 

Last but not least krijgen ook sommige donoren last van de slechter draaiende economie. Terwijl er veel geld nodig is om 

al het werk te blijven doen, lopen de inkomsten terug. 



Vandaar het dringende verzoek: maak een bijdrage over naar de Wijkkas van Tabor, o.v.v. Diaconie/Imani: 

NL22 RABO 0312 4647 89  

Ze kunnen uw geld daar in Kenia meer dan goed gebruiken………. 

 

Pastoraat 

Wie bezoek wenst vanuit Tabor: aarzel niet en bel een van de bovenstaande nummers! 

 

Met goed groet 

Gerben H. Westra  


