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 Protestantse wijkgemeente Tabor 
18 april  2021   

Derde  zondag van Pasen, ‘Misericordias Domini’ – ‘goedertierenheid van de Heer  *) 

 

Klokgelui 

‚Jesus, meine Zuversicht‘, J.G. Walther (1684 – 1748) 

Bemoediging en drempelgebed  

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 33: 1, 2 en 8   
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640b 
 
Roep om ontferming 

Kyriegebed – gevolgd door ‘Kyrie eleison’ (andante con moto, voor S en A) uit de Messe de 
la Camerata (Richard Quesnel)    
 

Glorialied 309 

 De schriften gelezen en overdacht 

Zondagsgebed 

 

 

T  Huub Oosterhuis   |   M   Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727) 

Profetenlezing, Micha 4, 1 – 5  (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 Het zal echter in het laatste der dagen geschieden 
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dat de berg van het huis van de HEERE 
vast zal staan als de hoogste van de bergen, 
en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, 
en dat de volken ernaartoe zullen stromen. 
2 Vele heidenvolken zullen op weg gaan 
en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, 
naar het huis van de God van Jakob; 
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen, 
en zullen wij zijn paden bewandelen. 
Want uit Sion zal de wet uitgaan 
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. 
3 Hij zal oordelen tussen vele volken 
en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. 
Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. 
4 Maar zij zullen zitten, 
ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, 
niemand zal ze schrik aanjagen, 
want de mond van de HEERE van de legermachten heeft het gesproken. 
5 Want alle volken gaan op weg, 
elk in de naam van zijn god, 
maar wij zullen op weg gaan 
in de Naam van de HEERE, onze God, 
voor eeuwig en altijd. 
 

Lied 447 

Evangelielezing: Johannes 21, 15 – 24  (NBG ’51)  

15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van 
Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet, dat ik U 
liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn lammeren. 16 Hij zeide ten tweeden male weder tot hem: 
Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat 
ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. 17 Hij zeide ten derden male tot hem: Simon, 
zoon van Johannes, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot hem zeide: 
Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot 
hem: Weid mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen gij jonger waart, omgorddet gij uzelf 
en gij gingt, waar gij wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en 
een ander zal u omgorden en u brengen, waar gij niet wilt. 19 En dit zeide Hij om te kennen te geven, 
met welke dood hij God verheerlijken zou. En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij. 20 
En Petrus, zich omwendende, zag de discipel volgen, dien Jezus liefhad, die zich bij de maaltijd aan 
zijn borst geworpen had en gezegd had: Here, wie is het die U verraadt? 21 Toen hij deze zag, zeide 
Petrus tot Jezus: Here, maar wat zal met deze gebeuren? 22 Jezus zeide tot hem: Indien Ik wil, dat 
hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij. 23 Dit gerucht ging dan uit onder de broeders, 
dat die discipel niet sterven zou; doch Jezus had niet tot hem gezegd, dat hij niet zou sterven, maar: 
Indien Ik wil, dat hij blijft, totdat Ik kom, wat gaat het u aan? 24 Dit is de discipel, die van deze dingen 
getuigt en die deze beschreven heeft en wij weten, dat zijn getuigenis waar is. 
. 

Lied 649: 1 - 5 

Preek 

Lied 941 

Gebeden 

Stilgebed 

Onze Vader 
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650: 1, 2, 3, 6 en 7 

 
Zending en Zegen 

 

 

3 variaties over ‘Zegen ons Algoede’, W. Dalm (1924 – 2018) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

De naam van deze zondag is ontleend aan de antifoon bij de ingangspsalm: psalm 33, 5  – ‘…….de aarde is vol van de 

goedertierenheid des Heren……….’ (in het Latijn van de Vulgaat: ‘Misericordia Domini plena est terra’) 

 

De persconferentie die twee heren namens het demissionaire kabinet op 13 april jl.  gaven  maakte duidelijk dat 

vooralsnog van versoepelingen van de anti-virus maatregelen geen sprake kan zijn. Voor sommigen was dat een  

teleurstellend bericht, voor de mensen die in de overvolle ziekenhuizen al een jaar lang keihard werken om mensen voor 

een fataal verloop van de opgedane besmetting te behoeden, was het ongetwijfeld een troostrijk bericht: hun werk wordt 

op waarde geschat! 

Voor de Taborwijk betekent e.e.a. dat wij voortgaan op de manier die velen inmiddels vertrouwd geworden is. 

Wij krijgen veel positieve ‘feedback’ op de sinds enkele weken uitgezonden beelden! 

 

Pastoraat 

Veel mensen zijn dezer dagen uiterst voorzichtig met het ontvangen van bezoek. Begrijpelijk. 
Anderen durven het wel aan. Wie bezoek wenst vanuit Tabor: aarzel niet en bel een van de bovenstaande nummers! 
 
Met goede groet, namens de Wijkkerkenraad Tabor 

Gerben H. Westra  


