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Protestantse wijkgemeente Tabor
14 maart 2021
Vierde zondag in de Veertigdagen: Laetare*) – ‘Verheugt u’

Klokgelui
Psalm 122, W. van Andel (geb 1956)
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.
Introïtuspsalm 122 : 1, 2(instrumentaal) en 3
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 535e
Roep om ontferming
Kyriegebed – gevolgd door 40, Kyriale X (Uit ‘Zingt Jubilate’, M J. Schrooten)

Gloria: vervalt in de Veertigdagen

De schriften gelezen en overdacht
Profetenlezing, Jozua 4, 19 – 24 en 5, 10 -12

(uit de Herziene Statenvertaling)

19 Het volk was de tiende van de eerste maand uit de Jordaan opgeklommen, en zij sloegen hun
kamp op in Gilgal, aan de oostkant van Jericho.
20 Die twaalf stenen die zij uit de Jordaan genomen hadden, richtte Jozua op in Gilgal.
21 Hij zei tegen de Israëlieten: Wanneer uw kinderen morgen aan hun vader vragen: Wat
betekenen deze stenen?
22 dan moet u uw kinderen laten weten: Op het droge stak Israël deze Jordaan over,
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23 want de HEERE, uw God, heeft het water van de Jordaan voor uw ogen doen opdrogen, totdat u
overgestoken was, zoals de HEERE, uw God, met de Schelfzee gedaan heeft, die Hij voor onze ogen
heeft doen opdrogen, totdat wij overgestoken waren,
24 opdat alle volken van de aarde zouden weten dat de hand van de HEERE sterk is; opdat u
de HEERE, uw God, alle dagen vreest.
10 Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de
veertiende dag van die maand, in de avond, op de vlakten van Jericho.
11 Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en
geroosterd graan, op diezelfde dag.
12 Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden.
En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land
Kanaän.

LvdK 302: 1 en 5

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: Johannes 6, 1 -15
1 Daarna ging Jezus weg,

(vertaling Nico Riemersma, Monshouwerstichting *)
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naar de overkant van de zee van Galilea, [die] van Tiberias.
2 Een talrijke menigte bleef hem volgen,
omdat zij steeds de tekenen aanschouwden die hij op de verzwakten deed.
3 Jezus kwam de berg op
en zat daar met zijn leerlingen.
4 - Nu was het Pascha, het feest van de Joden, nabij 5 Nadat Jezus dan de ogen heeft opgeslagen
en gezien heeft dat een talrijke menigte naar hem toe komt,
zegt hij tegen Filippus:
‘Waar halen [kopen] wij broden vandaan,
opdat dezen daar te eten hebben?’
6 dat zei hij, hem op de proef stellend,
want zelf wist hij wat hij zou gaan doen.
7 Filippus antwoordde hem:
‘Voor tweehonderd denariën broden zijn voor hen niet voldoende,’
opdat eenieder een beetje ontvangt.’
8 Een van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tegen hem:
9 ‘Er is hier een klein kind dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft;
maar wat is dat met het oog op zovelen?’
10 Jezus zei:
‘Doe de mensen aanliggen.’
- Het gras was talrijk op die plaats De mannen lagen dan aan,
een aantal van ongeveer vijfduizend.
11 Jezus dan nam de broden in ontvangst,
en na de dankzegging gaf hij ze door aan wie daar aanzaten;
desgelijks ook van de visjes, zoveel als ze wilden.
12 Als ze verzadigd zijn,
zegt hij zijn leerlingen:
‘Verzamel de overgebleven brokken,
opdat er niets verloren gaat.’
13 Ze verzamelden dan
en vulden twaalf manden met brokken van de vijf gerstebroden
die overgebleven waren voor hen die zich gevoed hadden.
14 De mensen dan die het teken zagen dat hij had gedaan,
zeiden:
‘Deze is waarlijk de profeet, die naar de wereld zou komen.’
15 Omdat Jezus dan wist
dat zij zouden komen en hem roven
om hem koning te maken,
week hij wederom uit,
de berg op, [nu] hij alleen.
*) te raadplegen via www.schriftlezing.nl

Lied 392

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
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Lied 836: 1 en 3
Gebeden
Onze Vader
Lied 925

Zegen, Amen
Was mein Gott will, W.Fr. Bach (1710 - 1784), koraal en bewerking

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

Bij de dienst
Deze zondag
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*) De naam van deze zondag, Laetare, is ontleend aan de Latijnse woorden van de antifoon bij psalm 122, uit Jesaja 66:
Laetamini [Laetare]cum Jerusalem, et exultate in ea (zie ook lied 535e) – ‘laten wij juichen met Jeruzalem: juicht over
haar.’ Deze zondag heeft midden in de bezinning en terughoudendheid van de Veertigdagentijd een vrolijk karakter.
Vandaar dat hij ook ‘Klein Pasen’ genoemd wordt.

Geen ‘fysieke ’diensten
‘Na bijna een jaar met coronamaatregelen is de rek er niet alleen in de samenleving uit, ook in kerkelijke gemeenten klinkt
de roep om maatwerk steeds luider. De behoefte aan ruimte binnen de kaders is groot. Het moderamen van de generale
synode is van mening dat binnen de basisregels van de overheid het verantwoord is hieraan tegemoet te komen door het
kerkelijk leven iets meer ruimte te geven.
Het moderamen van de generale synode hecht er belang aan gemeenten perspectief te bieden en is daarom van mening
dat de deur naar voorzichtige versoepelingen moet worden opengezet.’
Dit bericht van het moderamen van de generale synode verscheen op 25 februari. Het moderamen meent dat het
verantwoord is met dertig mensen samen te komen, plus de ‘dienstdoenden’- en dat er gezongen kan worden en
gemusiceerd. Weliswaar door een beperkt aantal mensen en met inachtneming van veiligheidsvoorschriften.
In het dagblad TROUW verschenen ingezonden brieven van lezers die zich over het nieuwe beleid van de PKN verbaasden
en soms ietwat opwonden.
Het Ministerie van Predikanten binnen de PGE was eveneens verrast en enigszins verbijsterd: sinds het advies (van 14
januari) om niet te zingen is de toestand rond Corona vrijwel ongewijzigd gebleven. Ook het moderamen van de
Wijkkerkenraad werd overvallen door het bericht van de synode.
Waarom nu ander beleid? Omdat ‘de rek eruit is’. Geen goed argument, dunkt ons.
Er is besloten voorlopig van het ‘perspectief’ waarover de synode het heeft geen gebruik te maken: een lastig besluit,
omdat velen niets liever zouden willen dan zo gauw als het kan met zoveel mogelijk mensen de (fysieke) diensten te
hervatten.
Toch doen we dat niet.
Vanwege de kwetsbaarheid van de doorsnee kerkganger in Tabor.
Maar vooral, omdat wij vinden dat de kerk solidair hoort te zijn met al die mensen die hun bestaanszekerheid bedreigd
zien doordat ze niets (of bijna niets) mogen: de mensen in de horeca, de detailhandel, de culturele sector. Het valt niet uit
te leggen dat de kerk zou mogen (en willen!) wat bijna geen ander mag – en dat dan met een beroep op de ‘vrijheid van
godsdienst’ (die hier in het geheel niet in het geding is!). De kerk hoort niet de randen van de regels op te zoeken, maar de
rafelranden van de samenleving!
Dáárom dus voorlopig verder op de manier waarop we het al bijna een jaar doen én volhouden. Dat valt lang niet altijd
mee, maar wij denken dat we op deze manier naar eer, geweten én geloof onze verantwoordelijkheid nemen – Coram Deo
en ten opzichte van de samenleving.
Hoe lang we zo, zonder fysieke aanwezigheid van de gemeente, zullen moeten doorgaan, is nog volstrekt onduidelijk.
Maar wat ons betreft huilen we niet mee met de wolven in het bos: de rek is er niet uit, dat laten we niet gebeuren.
Tenslotte: de diensten zijn inmiddels ook te beluisteren via ‘kerkdienstgemist.nl’.
We hopen binnenkort ook beelden te kunnen laten zien. De monteurs zijn in aantocht………..
Een eeuweling
Op 3 maart vierde ons gemeentelid A(rie) Steennis (L. Henrièttelaan 12) zijn honderdste verjaardag: van harte!
Rond die datum verscheen in het Hoekelumse bos opeens een ‘Arie Steennisbankje’ – langs een van de fraaie beukenlaan
kan een ieder een mooi moment verwijlen – zie de foto’s:
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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
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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 goede groet, namens de Wijkkerkenraad Tabor
Gerben H. Westra

