Protestantse wijkgemeente Tabor
21 februari 2021 –
Eerste zondag in de Veertigdagen: Invocavit – ‘roept hij mij aan’

Klokgelui
Psalm 91, D. Sanderman (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 91 : 1 en 8
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 535b
Roep om ontferming
Kyriegebed – gevolgd door 301c
Gloria: vervalt in de Veertigdagen

De schriften gelezen en overdacht
Toralezing, Genesis 9, 8 - 17

(uit de Herziene Statenvertaling)

En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem:
9 En Ik, zie, Ik maak m,jn verbond met u, met uw nageslacht na u,
10 en met alle levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u;
van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de aarde toe.
11 Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden
uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten.
12 En God zei: Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen mij en u, en alle levende wezens
die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en
de aarde.
14 Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt,
15 dat Ik aan mijn verbond zal denken, dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle
vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten.
16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en
alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen mij en alle
vlees dat op de aarde is.

Lied 603: 1, 2 (orgel), 3, 4 (orgel) 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: Marcus 1, 12 - 15

(volgens NBG ’51)

12 En terstond dreef de Geest Hem uit naar de woestijn. 13 En Hij werd in de woestijn veertig dagen
verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem. 14 En nadat
Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, 15 en Hij
zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

Fluitmuziek: Silvester inde Morgenstont van Jr. Jacob van Eyck (±1590-1657)

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 538: vers 1, 2 orgelvers, 3 en 4
Gebeden
Onze Vader
Lied 542:
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
Air, J.S. Bach (1685 - 1750), 2e deel uit de 3e orkestsuite in D-Dur

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

Uit de gemeente
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 is hij, na een dienst in de aula, begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats van Ede . Kinderen en
kleinkinderen schilderden liefdevol het leven van (groot)vader – zorgzaam, precies, degelijke: een harde werker. Zijn zoons
zetten het bedrijf dat hij opbouwde voort, inmiddels werken ook twee kleinzonen in de zaak. Hij en zijn Jans waren 60 jaar
samen. Op zijn verzoek werd psalm 42 gelezen, waarvan ook een vers op de rouwkaart stond: ‘Gelijk een hert schreeuwt
naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God.’ Het is een psalm met de karakteristieke structuur die veel
psalmen eigen is: tastend tussen wanhoop enerzijds en vertrouwen anderzijds. Culminerend in ‘Hij is de volkomen
verlossing’. Moge het zo zijn!

Bij de diensten
Op advies van de Synode van de PKN is er na 14 januari niet meer gezongen in onze diensten: zingen was vermoedelijk de
bron van een aantal fatale besmettingen in een tweetal gemeentes. Anders dan in Tabor gebruikelijk was daar door
grotere én opeenvolgende groepen mensen gezongen. Wij namen de diensten op met drie zangers – en zijn daar dus mee
gestopt, na het advies van 14 januari.
Daarmee veranderde het karakter van de diensten ingrijpend: de lofzang is nu eenmaal een wezenlijk element van de
eredienst. Of, deftiger gezegd: een constituerend onderdeel van de liturgie. Natuurlijk, lof kan ook gezegd worden – en dat
zeggen is ooit aan het zingen voorafgegaan. Maar toch. ‘De Eeuwige troont op de lofzangen Israëls’- dat motto liet
blijkbaar ook de luisteraars niet los.
Er is uitvoerig gedelibereerd, er is links en rechts geïnformeerd en advies gevraagd. Uiteindelijk is besloten dat er gezongen
mag: door één zangeres. Het grote orgel wordt bespeeld, er wordt gefloten. De afstanden tussen de uitvoerenden zijn
meer dan 6 meter, men blaast en zingt niet in elkanders richting; het hoofdorgel is 15 meter ver weg. Veilig genoeg, al met
al. We zullen zien of we zo verder kunnen.
De diensten zijn inmiddels ook te beluisteren via ‘kerkdienstgemist.nl’.
We hopen binnenkort ook beelden te kunnen laten zien.
Hoe lang we zo, zonder fysieke aanwezigheid van de gemeente, zullen moeten doorgaan, is nog volstrekt onduidelijk.

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 goede groet, namens de Wijkkerkenraad Tabor
Gerben H. Westra

