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Protestantse wijkgemeente Tabor
28 maart 2021
Zesde zondag in de Veertigdagen: Palm en Passie

Klokgelui
‘Welkom, welkom, koning Jezus’ (liedboek 554), koraal en variatie, T. Teunissen (geb
1938)
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 118: 1, 8 (instrumentaal) en 9
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 535g
Roep om ontferming
Kyriegebed – gevolgd door Kyriale I (lied 40 Uit ‘Zingt Jubilate’, M

Gloria: vervalt in de Veertigdagen

Ignace de Sutter)
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De schriften gelezen en overdacht

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

Toralezing, Exodus 15, 27 – 16, 7
27 Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen
daar hun kamp op aan het water.
1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die
tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het
land Egypte waren vertrokken.
2 En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn.
3 De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de HEERE gestorven in
het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt
ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven.
4 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk
moet eropuit gaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan
stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet.
5 En op de zesde dag moet het zó zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het
dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen.
6 Toen zeiden Mozes en Aäron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de HEERE u
uit het land Egypte geleid heeft,
7 en morgenochtend zult u de heerlijkheid van de HEERE zien, want Hij heeft uw gemor tegen de
HEERE gehoord. Want wie zijn wij, dat u tegen óns mort?

Lied 687: 3
Evangelielezing: Johannes 12, 9 – 19

(NBG ’51)

9 De grote menigte uit de Joden dan kwam te weten, dat Hij daar was, en zij kwamen niet alleen om
Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zouden zien, die Hij uit de doden had opgewekt. 10 En de
overpriesters beraadslaagden om ook Lazarus te doden, Johannes 11 daar vele der Joden ter wille
van hem kwamen en in Jezus geloofden. 12 De volgende dag, toen de grote menigte, die voor het
feest gekomen was, hoorde, dat Jezus naar Jeruzalem kwam, 13 namen zij palmtakken, gingen uit
Hem tegemoet, en riepen:Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! en: De koning van
Israel! 14 En Jezus vond een jonge ezel en Hij ging erop zitten, gelijk geschreven is: 15 Wees niet
bevreesd, dochter Sions, zie, uw Koning komt, gezeten op het veulen van een ezel. 16 Dit begrepen
zijn discipelen aanvankelijk niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen herinnerden zij zich, dat dit
met het oog op Hem geschreven was en dat zij dit met Hem gedaan hadden. 17 De schare dan, die
bij Hem was geweest, toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had,
getuigde daarvan. 18 Daarom ging de schare Hem ook tegemoet, omdat zij gehoord hadden, dat Hij
dit teken gedaan had. 19 De Farizeeen dan zeiden tot elkander: Gij ziet voor uw ogen, dat gij niets
bereikt; zie, de gehele wereld loopt Hem na.

Lied 549: 1 2 (instrumentaal) en 3

Preek
Lied 438: 1, 2 (instrumentaal) en 3
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Gebeden, de intenties steeds besloten met

Onze Vader
Uit Jesaja 53
3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als
iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4
Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden
hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen
werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt,
was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen
neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als
een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed
hij zijn mond niet open.

Lied 925
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.
Zegen, Amen
‚Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen,‘ H. Walcha (1907 - 1991)

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

2

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
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Gerben H. Westra

