Protestantse wijkgemeente Tabor
17 januari 2021 –
Tweede 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
Allegro uit Concerto in Bes majeur, J.G. Walther (1684 - 1748)
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 66: 1 (orgelvers),6 (gesproken), 7 (orgel)
Kyrie en lofprijzing, gesproken
Lied 867: 1 (gesproken), 2 (orgelvers)

Profetenlezing, Jesaja 62, 1 - 5

(uit de Herziene Statenvertaling)

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn,
totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans,
en haar heil als een brandende fakkel.
2 De heidenvolken zullen uw gerechtigheid zien
en alle koningen uw luister;
u zult met een nieuwe naam genoemd worden,
die de mond van de HEERE bepalen zal.
3 U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de HEERE
en een koninklijke tulband in de hand van uw God.
4 Tegen u zal niet meer gezegd worden: verlatene,
en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij,
maar u zult genoemd worden: Mijn welgevallen is in haar,
en uw land: getrouwde;
want de HEERE verlangt naar u,
en uw land zal getrouwd worden.
5 Want zoals een jongeman trouwt met een jonge vrouw,
zo zullen uw kinderen trouwen met u;
zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid,
zo zal uw God Zich over u verblijden.

Lied 176: 1, 2 (orgelvers) en 6
Evangelielezing Johannes 2, 1 - 11 (volgens NBG ’51)
1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; 2 en
ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. 3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide
de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik
met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij
u ook zegt, doet dat! 6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het
reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen:
Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het
aan de leider van het feest. En zij brachten het. 9 Toen nu de leider van het feest het water proefde,
dat wijn geworden was - en hij wist niet, waar deze vandaan kwam, maar de bedienden, die het
water geschept hadden, wisten het - riep de leider van het feest de bruidegom, en hij zeide tot hem:
10 Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er goed gedronken is, de mindere gij echter hebt de
goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in
Galilea en Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem.

Lied 526: 3 en 4 (orgelvers)

Preek
Lied 525 (1, 3 en 5 orgelvers, 2 en 4 gelezen)
Gebeden
Onze Vader
Lied 418: 1 en 2 (gesproken)
Zegen

Al post Communio in F majeur, D. Zipoli (1688 - 1726)
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