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Protestantse wijkgemeente Tabor 
9 mei   2021   

Zesde zondag van Pasen, ‘Rogate’’ – ‘bidt’  *) 

 

Klokgelui 

Reverie, A. Boely (1785 - 1858) 

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,  6  (orgelvers) en 7 
Voorafgegaan en gevolgd door antifoon 640e  
 
Kyriegebed / inleiding  – gevolgd door Kyrie uit Messa XIII Op. 75 ‘in Onore di Luigi 

Gongaza’ van Oreste Ravanello (1871 – 1938)  

Glorialied 

 

  

 

De schriften gelezen en overdacht 

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

Epistellezing, I Johannes 4, 9 – 17 (vertaling Nico Riemersma, Monshouwerstichting, zie www.Schriftlezing.nl)  

7 Geliefden, laten we elkaar liefhebben, omdat de liefde uit God is. 
    En een ieder die liefheeft, is uit God verwekt en kent God. 
8  Hij die niet liefheeft, kende God niet, 
     omdat God liefde is. 
9   Hierin is de liefde van God in ons geopenbaard, 
     dat God zijn enige Zoon naar de wereld gezonden heeft, 
     opdat we door hem zouden leven. 
10 Hierin bestaat de liefde, 
      niet dat wij God hebben liefgehad, 
      maar dat hij ons liefhad 
      en zijn Zoon gezonden heeft 
      als verzoening voor onze zonden. 
11 Geliefden, als zó God ons liefhad, 
       dan zijn ook wij verschuldigd elkaar lief te hebben. 
12  God heeft niemand ooit aanschouwd. Indien wij elkaar liefhebben, 

  blijft God in ons en is zijn liefde in ons voltooid geworden. 
13  Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, 
       omdat hij ons van zijn geest heeft gegeven. 
14  En wij hebben aanschouwd en getuigen 
       dat de Vader de Zoon heeft gezonden als redder van de wereld. 
15   Wie ook maar, indien hij belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 
        God blijft in hem en hij blijft in God. 
16   En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God in ons heeft. 

   God is liefde. 
   En hij die blijft in de liefde, blijft in God en God blijft in hem. 

17   Hierin wordt de liefde met ons voltooid, 
        dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag van het oordeel, 
        dat, zoals die is, ook wij in deze wereld zijn. 
18   Vrees is er niet in de liefde, de voltooide liefde werpt namelijk de vrees eruit, 

  omdat de vrees met straf van doen heeft. 
  Hij echter die vreest, is in de liefde niet voltooid. 

19   Laten wij liefhebben, 
   omdat hij ons eerst liefhad. 

 
20  Indien iemand zegt: ‘Ik heb God lief’ en zijn broeder haat, een leugenaar is hij. 
       Want hij die niet  zijn broeder liefheeft, die hij gezien heeft, kan niet God, die hij niet gezien    
       heeft, liefhebben. 
21   En dat gebod hebben wij van hem, dat hij die God liefheeft, ook zijn broeder liefheeft. 
 
Lied 900 

 
Evangelielezing: Johannes 15, 9 – 17  (NBG ’51)  

9 Gelijk de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde. 10 Indien gij mijn 
geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en 
blijf in zijn liefde. 11 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld 
worde.  12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad. 13 Niemand heeft 

http://www.schriftlezing.nl/
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grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. 14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, 
wat Ik u gebied. 15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u 
heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 
16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht 
dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit 
gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt. 
 

Psalm 133: 3 (OB) 

Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen: 
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, 
En 't leven tot in eeuwigheid. 

 

Preek 

Lied 92: 1, 5 en 6  (LvdK 1973!!)  

Gebeden 

Stilgebed 

Onze Vader 

Lied 791: 1, 2, 3 en 6 

 
Zending en Zegen 

 

 

Sortie, F.A. Guilmant (1837 - 1911) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



4 
 

 

 

 

*) Bij de dienst  

De naam van deze zondag (Rogate) is nu eens niet ontleend aan een regel uit de Antifoon, hij is veeleer een ‘bijnaam’, die 

te maken heeft met de biddagen voor de oogst, die in deze tijd van het jaar aan de orde zijn. Bedenk: het naderende 

Pinksteren was een oogstfeest!  ‘Bidt’ is niet alleen vanwege de relatie met de altijd ongewisse oogst een gepaste 

‘bijnaam’, die naam is ook te toepasselijk vanwege de sinds Pasen verstreken tijd: wordt het -na dat beloftevolle begin- 

nog wat met het Nieuwe Leven, met het Koninkrijk?  

Ondanks dat alles wordt toch psalm 66 (die van het ‘Jubilate!) gezongen. Jesaja 48, 20 levert de Antifoon: ‘Verkondigt het 

met jubelgeklank, doet dit horen – de Here heeft zijn knecht Jakob verlost!’ 

 

Bij de diensten 

In weerwil van de overbelasting van de ziekenhuizen (uiteraard vooral van de mensen die daar al ruim een jaar met 

uiterste inzet en inspanning voor ernstig zieke Covid-patienten zorgen) heeft het kabinet de maatregelen, die ons enigszins 

beperken in onze mogelijkheden, versoepeld. Het moet blijken of men daar de samenleving een gezonde dienst mee heeft 

bewezen. 

De Wijkkerkenraad Tabor blijft van mening dat de kerken niet haantje de voorste moeten willen wezen bij het weer 

‘opengooien’ van allerlei gelegenheden: net als veel horeca-ondernemers wachten wij de ontwikkelingen nog even af. 

We  gaan door op de huidige wijze van vieren: digitaal. Te bekijken en te beluisteren via ‘kerkdienstgemist.nl’ – zie onze 

website www.taborkerk.nl  

Ook de andere wijkgemeentes binnen de PGE bieden voorlopig alleen ‘digitale’ diensten aan.  

 

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  


