Protestantse wijkgemeente Tabor
25 april 2021
Vierde zondag van Pasen, ‘Jubilate’ – ‘Jubelt, juicht’ *)

Klokgelui
‘Christ lag in Todesbanden’, G.P. Telemann (1681 – 1767)
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 66: 1, 2 en 3
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640c
Roep om ontferming
Kyriegebed – gevolgd door ‘Kyrie eleison’ (andante, voor S en A) uit de Missa Salve Regina,
J.G. Ed. Stehle (1839-1915) )
Glorialied 305
De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed

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

Profetenlezing, Ezechiël 34, 1 – 10

(uit de Herziene Statenvertaling)

1 Het woord van de HEERE kwam tot mij:
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2 Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen, tegen die
herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf weiden! Moeten de
herders niet de schapen weiden?
3 U eet het beste op en u kleedt u met de wol; u slacht het vetgemeste, maar de schapen weidt u
niet.
4 Het zwakke versterkt u niet, het zieke geneest u niet, het gebrokene verbindt u niet, het
afgedwaalde brengt u niet terug en het verlorene zoekt u niet, maar u heerst met geweld en met
harde hand over hen.
5 Ze zijn overal verspreid, zonder herder, en ze zijn alle dieren van het veld tot voedsel geworden:
ze zijn verspreid.
6 Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel. Over heel het aardoppervlak
zijn mijn schapen verspreid. Er is niemand die naar ze vraagt, en niemand die ze zoekt.
7 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE!
8 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, voorwaar, omdat mijn schapen tot een prooi geworden
zijn en mijn schapen voor alle dieren van het veld tot voedsel geworden zijn, omdat er geen herder
is, en mijn herders niet naar mijn schapen gevraagd hebben, maar de herders zichzelf geweid
hebben, en mijn schapen niet geweid hebben:
9 Daarom, herders, hoor het woord van de HEERE!
10 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál die herders! Ik eis mijn schapen op uit hun hand, en doe hen
ophouden met het weiden van de schapen. Die herders zullen zichzelf niet meer weiden en Ik zal
mijn schapen uit hun mond redden, zodat ze hun niet meer tot voedsel zijn.

Lied 36 (LvdK 1973)
Evangelielezing: Johannes 10, 11 – 16

(NBG ’51)

11 Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen Johannes 10 12 maar
wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de
schapen in de steek en vlucht - en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen - 13 want hij is een huurling en
de schapen gaan hem niet ter harte. 14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen
mij, 15 gelijk mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen. 16 Nog
andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem
horen en het zal worden een kudde, een herder.

Lied 339c

Preek
Lied 653: 1 en 6
Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
652
Zending en Zegen

Preludium in D dur, H.F. Micheelsen (1902 – 1973)
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M.m.v. Megchelien v.d. Broek, Mieke van Dommelen, Ant van Donselaar, Kevin Heimgartner, Rob
v.d. Steeg, Erik Velthuijs en Gerben Westra

*) Bij de dienst
De naam van deze zondag is ontleend aan de antifoon bij de ingangspsalm 66: 1 en 2 – ‘…….Juicht Gode, gij ganse aarde,
psalmzingt de heerlijkheid van zijn naam……….’ (in het Latijn van de Vulgaat: ‘Iubilate Deo, omnis terra, date gloriam laudi
eius’).

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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