Protestantse wijkgemeente Tabor
2 mei 2021
Vijfde zondag van Pasen, ‘Cantate’ – ‘Zingt’ *)

Klokgelui
Preludium in g klein, J.S. Bach (1685 - 1750)
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 98: 1, 3 (orgelvers) en 4
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640d
Kyriegebed / inleiding – gevolgd door lied 301k
Glorialied

De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed
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T Huub Oosterhuis | M Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727)

Toralezing, Deuteronomium 4, 32 – 40

(uit de Herziene Statenvertaling)

32 Vraag immers toch naar de vorige dagen, die vóór u geweest zijn, vanaf de dag dat God de mens
op de aarde geschapen heeft, van het ene einde van de hemel tot het andere einde van de hemel,
of zoiets indrukwekkends ooit gebeurd is, of dat zoiets ooit gehoord is:
33 Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken vanuit het midden van het vuur, zoals ú
gehoord hebt, en daarbij het leven behouden?
34 Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te
halen, met beproevingen, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met
uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in
Egypte voor uw ogen gedaan heeft?
35 Aan ú is dat getoond, opdat u zou weten dat de HEERE God is, niemand anders dan Hij alleen!
36 Vanuit de hemel heeft Hij u zijn stem laten horen om u gehoorzaamheid bij te brengen, en op de
aarde heeft Hij u zijn grote vuur laten zien, en u hebt zijn woorden gehoord vanuit het midden van
het vuur.
37 Omdat Hij uw vaderen liefhad en hun nageslacht na hen verkozen had, heeft Hij u zelf met zijn
grote kracht uit Egypte geleid,
38 om volken die groter en machtiger zijn dan u, van voor uw ogen uit hun bezit te verdrijven, om u
in hun land te brengen en het u als erfelijk bezit te geven, zoals het op deze dag is.
39 Daarom moet u heden weten en ter harte nemen dat de HEERE God is, boven in de hemel en
beneden op de aarde, niemand anders!
40 En u moet zijn verordeningen en zijn geboden, die ik u heden gebied, alle dagen in acht nemen,
opdat het u en uw kinderen na u goed gaat en opdat u uw dagen verlengt in het land dat de HEERE,
uw God, u geeft, alle dagen.

Antwoordpsalm 78: 1 en 5
Evangelielezing: Johannes 15, 1 – 8

(NBG ’51)

1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. 2 Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt,
neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht drage. 3 Gij zijt nu rein
om het woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. 4 Evenals de rank geen vrucht
kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. 5
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt gij niets doen. 6 Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord,
en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. 7 Indien gij in Mij blijft en mijn
woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. 8 Hierin is mijn Vader
verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

Lied 656

Preek
Lied 756: 1 – 3 en 5
Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
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Lied 655
Zending en Zegen

Fuga in g klein, J.S. Bach (1685 - 1750)

M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Mieke van Dommelen, Ant van Donselaar, Kevin Heimgartner (beeld
en geluid), Rob v.d. Steeg, en Gerben Westra
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*) Bij de dienst
De naam van deze zondag (Cantate) is ontleend aan de antifoon bij de ingangspsalm 98: 1 en 2 – ‘…….zingt de Heer een
nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan……….’ (in het Latijn van de Vulgaat: ‘Cantate Domino canticum novum, Quia
mirabilia fecit’).

Bij de diensten
In weerwil van de overbelasting van de ziekenhuizen (uiteraard vooral van de mensen die daar al ruim een jaar met
uiterste inzet en inspanning voor ernstig zieke Covid-patienten zorgen) heeft het kabinet de maatregelen, die ons enigszins
beperken in onze mogelijkheden, versoepeld. Het moet blijken of men daar de samenleving een gezonde dienst mee heeft
bewezen.
De Wijkkerkenraad Tabor, blijft van mening dat de kerken niet haantje de voorste moeten willen wezen bij het weer
‘opengooien’ van allerlei gelegenheden: net als veel horeca-ondernemers wachten wij de ontwikkelingen nog even af.
We gaan door op de huidige wijze van vieren: digitaal. Te bekijken en te beluisteren via ‘kerkdienstgemist.nl’ – zie onze
website www.taborkerk.nl
Ook de andere wijkgemeentes binnen de PGE bieden voorlopig alleen ‘digitale’ diensten aan.

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
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