Protestantse wijkgemeente Tabor
11 april 2021
Tweede zondag van Pasen, Quasimodo geniti – ‘als pasgeboren kinderen’ *)

Klokgelui
‚Heut‘ triumphiret Gottes Sohn‘, J.S. Bach (1675 – 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 81, 1, 2 en 4
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640a
Roep om ontferming
Kyriegebed – gevolgd door Kyriale I (lied 31 Uit ‘Zingt Jubilate’, M

Ignace de Sutter)

Glorialied 302
De schriften gelezen en overdacht
Zondagsgebed
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T Huub Oosterhuis | M Antoine Oomen (uit ‘Verzameld Liedboek’, pg. 727)

Profetenlezing, Jesaja 26, 1 – 13 (uit de Herziene Statenvertaling)
1 Op die dag zal dit lied gezongen worden in het land Juda:
Wij hebben een sterke stad,
God stelt heil
tot muren en vestingwallen.
2 Doe de poorten open,
zodat het rechtvaardige volk kan binnengaan,
dat de trouw bewaart.
3 Het is Uw vaste voornemen:
U zult volkomen vrede bewaren,
want men heeft op U vertrouwd.
4 Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid,
want de HEEREHEERE is een eeuwige rots.
5 Voorzeker, Hij haalt ze neer, de bewoners van de hoogte,
de hoogverheven stad;
Hij vernedert haar, Hij werpt haar neer, tot de grond toe,
Hij stort haar neer tot in het stof.
6 De voet zal haar vertrappen,
de voeten van de ellendige,
de voetstappen van de armen.
7 Het pad van de rechtvaardige is geheel effen,
recht is het spoor dat U voor de rechtvaardige baant.
8 Ook in de weg van Uw oordelen, HEERE,
hebben wij U verwacht;
naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis
gaat het verlangen van onze ziel uit.
9 Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht,
ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig.
Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen,
leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is.
10 Al wordt de goddeloze genade bewezen,
hij leert niet wat gerechtigheid is:
in een land van recht bedrijft hij onrecht
en de hoogheid van de HEERE ziet hij niet.
11 HEERE, Uw hand is opgeheven,
maar zij zien het niet.
Toch zullen zij het zien en beschaamd worden vanwege de ijver voor Uw volk;
ja, het vuur voor Uw tegenstanders – het zal hen verteren.
12 HEERE, U zult voor ons vrede beschikken,
want al onze zaken hebt U ook voor ons in orde gebracht.
13 HEERE, onze God, andere heren dan U hebben over ons geheerst,
door U alleen gedenken wij Uw Naam.

Antwoordpsalm 111: 1 en 5
Evangelielezing: Johannes 20, 19 – 31

(NBG ’51)
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19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich
bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden
en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen. 21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede
zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op
hen en zeide tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. 23 Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze
kwijtgescholden; wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. 24 En Tomas, een der twaalven,
genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tot
hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken
der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik
geenszins geloven. 26 En na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Tomas met hen.
Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zeide: Vrede zij u! 27
Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die
in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. 28 Tomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn
Here en mijn God! 29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die
niet gezien hebben en toch geloven. 30 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner
discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn geschreven, opdat gij gelo
oft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

Lied 633: 1, 4 en 5

Preek
Lied 175
Gebeden
Stilgebed
Onze Vader
620: 1, 6 - 10
Zending en Zegen

‚Christ lag in Todesbanden‘, F.W. Zachau (1663 – 1712)
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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: 1 Petrus 2, 2 – ‘…….verlangt als pasgeboren
kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid…..’
De zondag wordt ook wel Dominica (zondag) in albis genoemd, zondag ‘in witte kleren.’ ‘Beloken Pasen’ is een andere
benaming – naar een middeleeuwse gewoonte om op deze dag de luiken van de altaarstukken weer te sluiten.

Pastoraat

Wij ontvingen bericht van het overlijden van ons gemeentelid Elisabeth Frederika (Elly) van der Weijden – Slort. Geboren
op 31 januari 1932, gestorven op 1 april 2021. Op 8 april was er een afscheidsdienst in besloten kring.
Moge haar gedachtenis tot zegen zijn, voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

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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