
Protestantse wijkgemeente Tabor 

7 februari  2021 –  

Vijfde  zondag na Epifanie 

 

Bij de dienst 

Op 14 januari deed het moderamen van de generale synode van de PKN onderstaand 

dringend advies uitgaan:  

 

‘Het moderamen van de generale synode adviseert gemeenten dringend niet te zingen 

tijdens de kerkdienst. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige einddatum 

van de lockdown. 

De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies: 

 De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke 

Britse variant van het coronavirus 

 De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van 

besmetting is geweest 

 Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’ 

Het moderamen adviseert gemeenten met klem in ieder geval de komende vier zondagen, 

dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te zingen. Dus ook niet 

met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als mogelijkheid werd 

genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te zijn. 

Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen. 

Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met 

een klein aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.’ 

Wij volgen dit advies en passen onze diensten er op aan. Dat betekent helaas dat er -

voorlopig – niet gezongen wordt in de diensten. Liederen worden gelezen, in de vorm van 

een ‘orgel (of piano)vers’ gespeeld, of ze vervallen. 

Klokgelui 

Jesu, meine Freude, J.S. Bach (1685 - 1750) 

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. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/download25240/Advies%20zingen%20in%20de%20kerk%205.2.pdf


Introïtuspsalm 44: 1 gesproken, vers 11 orgel  

Roep om ontferming 

Glorialied 305: 1 en 3 gesproken, 2 orgelvers 

 De schriften gelezen en overdacht 
 
Profetenlezing, uit  2 Koningen 4  (uit de Herziene Statenvertaling) 

18 Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, 
naar de maaiers. 
19 En hij zei tegen zijn vader: Mijn hoofd, mijn hoofd! Die zei tegen een knecht: Draag hem naar 
zijn moeder. 
20 Deze nam hem op en bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën; toen 
stierf hij. 
21 Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man Gods; daarna sloot zij de deur achter 
hem en ging naar buiten. 
22 Zij riep haar man en zei: Stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik 
snel naar de man Gods kan gaan.  
27 Toen zij bij de man Gods op de berg kwam, greep zij zijn voeten vast. Gehazi kwam echter naar 
voren om haar weg te duwen, maar de man Gods zei: Laat haar begaan, want haar ziel is bitter 
bedroefd in haar, en de HEERE heeft het voor mij verborgen en het mij niet bekendgemaakt. 
28 Zij zei: Heb ik een zoon van mijn heer gevraagd?  Heb ik niet gezegd: Bedrieg mij niet? 
29 Toen zei hij tegen Gehazi: Omgord je middel, neem mijn staf in je hand en ga op weg; leg mijn 
staf op het gezicht van de jongen. 
30 Maar de moeder van de jongen zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet 
verlaten. Toen stond hij op en volgde haar. 
31 Gehazi ging voor hen uit en legde de staf op het gezicht van de jongen, maar er kwam geen stem 
en geen teken van leven.  
32 En toen Elisa bij het huis kwam, zie, de jongen was dood, neergelegd op zijn bed. 
33 Hij ging naar binnen,  sloot de deur achter hen beiden en bad tot de HEERE. 
34 Vervolgens ging hij op het kind liggen, legde zijn mond op diens mond, zijn ogen op diens ogen 
en zijn handen op diens handen. Hij strekte zich over hem uit en het lichaam van het kind werd 
warm. 
35 Toen kwam hij terug en liep in het huis heen en weer. Hij ging weer naar boven en strekte zich 
over hem uit.  Toen niesde de jongen tot zevenmaal toe; daarna deed de jongen zijn ogen open. 

 

Gezangen voor liturgie 142: refrein, 1 en 2, refrein 

 
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, 29 – 39  (volgens NBG ’51)  

29 En terstond, uit de synagoge, gingen zij in het huis van Simon en Andreas met Jakobus en 
Johannes. 30 En de schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed en terstond spraken zij met Hem 
over haar. 31 En Hij kwam naderbij, vatte haar hand en richtte haar op. En de koorts verliet haar en 
zij diende hen. 32 Toen het nu avond werd en de zon onderging, brachten zij tot Hem allen, die 
ernstig ongesteld waren, en de bezetenen. 33 En de gehele stad was te hoop gelopen bij de deur. 34 
En Hij genas velen, die ernstig ongesteld waren door allerlei ziekten, en vele boze geesten dreef Hij 
uit en Hij liet de geesten niet toe te spreken, omdat zij Hem kenden. 35 En vroeg, nog diep in de 
nacht, stond Hij op en ging naar buiten en Hij ging heen naar een eenzame plaats en bad aldaar. 36 
Maar Simon en die met hem waren, gingen Hem achterna, 37 en zij vonden Hem en zeiden tot Hem: 
Allen zoeken U. 38 En Hij zeide tot hen: Laten wij elders heengaan, naar de naburige plaatsen, opdat 



Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan. 39 En Hij ging prediken in hun synagogen in 
geheel Galilea, en de boze geesten dreef Hij uit. 
 

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 534: verzen gesproken, melodie op orgel  

Gebeden 

Onze Vader 

Lied 920: 1 en 3  gesproken,  2 orgelvers 

v. Wek mijn zachtheid weer. 
    Geef mij terug de ogen van ene kind. 
    Dat ik zie wat is. 
    En mij toevertrouw. 
    En het licht niet haat. (Lied 925)  
  

Zegen, Amen 

Bright and breezy, D. Sanderman (geb 1956) 

 

 

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

 

 

 

   


