
Protestantse wijkgemeente Tabor 

24 januari  2021 –  

Derde 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 

Andante in D majeur, J.L. Krebs (1713 - 1780) 

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 67b in beurtspraak, met Antifoon A  -  tijdens lezing melodie van de 

strofische psalm zachtjes  laten klinken 

Kyrie, gesproken  

Lied 868: 1 en 2 (gesproken), 5 (orgelvers)  

Profetenlezing: 1 Samuël 3, 1 – 10  (uit de Herziene Statenvertaling)  

1 En de jonge Samuel diende de HEERE onder toezicht van Eli. Het woord van de HEERE was 
schaars in die dagen; er kwam geen visioen openbaar. 
2 Het gebeurde op zekere dag, toen Eli op zijn slaapplaats lag – zijn ogen begonnen zwak te 
worden, zodat hij niet meer kon zien – 
3 en toen ook Samuel zich te slapen gelegd had, voordat de lamp van God gedoofd werd in de 
tempel van de HEERE, waar de ark van God was, 
4 dat de HEERE Samuel riep. En hij zei: Zie, hier ben ik. 
5 Hij snelde naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Maar die zei: Ik heb niet 
geroepen, ga terug en ga weer liggen. En hij ging weg en ging weer liggen. 
6 Toen riep de HEERE Samuel opnieuw; Samuel stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want 
u hebt mij geroepen. Hij zei echter: Ik heb niet geroepen, mijn zoon; ga terug en ga weer liggen. 
7 Nu kende Samuel de HEERE nog niet; het woord van de HEERE was nog niet aan hem 
geopenbaard. 
8 Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: 
Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep. 
9 Daarom zei Eli tegen Samuel: Ga weer terug en ga liggen. Wanneer het gebeurt dat Hij je roept, 
moet je zeggen: Spreek, HEERE, want Uw dienaar luistert. Toen ging Samuel weer terug en ging op 
zijn slaapplaats liggen. 
10 Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! 
En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert. 
 

Lied 170: 1, 2 (gesproken) en 3 (orgelvers)  

Evangelielezing:  Marcus 1, 14 – 20 (volgens NBG ’51)  

14 En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea om het evangelie Gods te prediken, 
15 en Hij zeide: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het 
evangelie. 16 En toen Hij langs de zee van Galilea ging, zag Hij Simon en Andreas, de broeder van 
Simon, in de zee staan en het net uitwerpen, want zij waren vissers. 17 En Jezus zeide tot hen: Komt 
achter Mij en Ik zal maken, dat gij vissers van mensen wordt. 18 En zij lieten terstond hun netten 
liggen en volgden Hem. 19 En een weinig verder gegaan zijnde, zag Hij Jakobus, de zoon van 
Zebedeus, en Johannes zijn broeder, terwijl dezen bezig waren in het schip hun netten in orde te 
brengen. 20 En terstond riep Hij hen. En zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter met de 
dagloners en gingen heen, Hem achterna. 

 

Lied 531: 1 (gesproken) 2 (orgelvers) en 3  

Preek 

Lied 840:  1 en 2 gesproken, 3 orgelvers  

Gedachtenis Frans  Nicolaas Kok, 29.2.20 – 4.1.21 

Op 4 januari  2021  is onze broeder Frans Nicolaas Kok overleden, in de leeftijd van 100 
jaar. ‘Dankbaar voor het leven dat hij heeft geleid’,  staat op het overlijdensbericht.  
 
Op  dinsdag 12 januari  is  de dankdienst voor zijn leven gevierd, in de aula van 
crematorium Slingerbos te ede.   
 
Geboren werd hij op 29 februari 1920 in Moordrecht. Aan het eind van de oorlog belandde 
hij voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. In de buurt van het later zwaar gebombardeerde 
Emden werd  hij op een boerderij te werk gesteld. Door toeval kwam hij in contact met 
een dominee wiens kerkorgel defect was – Frans repareerde het: het kerkorgel was één 
van zijn grote hobby’s / liefdes. (Stoom)treinen waren een andere liefde. Eigenlijk had hij 
machinist willen worden. Zijn vader was er tegen. Dus werd hij onderwijzer. Hij woonde 
nr werkte op Ameland en in Sittard. De laatste decennia van zijn lange leven woonde hij 



in Ede. In al die plaatsen was hij óók organist. Let wel: een ‘oecumenisch organist’. Hij 
speelde in  de kerken van de Reformatie zo goed als in die van de Romana. Hij kreeg er 
enige bekendheid door én een pauselijke onderscheiding.  
 
Ook zijn leven werd en blijft  omstraald door het aanstekelijke  Licht van Pasen. 
Barmhartig Licht waarin leven gevonden wordt tot in de eeuwigheid van God-zelf.  Daarom 
ontsteken wij  een gedachteniskaars aan de Paaskaars en gedenken wij zijn   leven hier zo 
voor Gods aangezicht, coram Deo, met eerbied en respect, in liefde en dankbaarheid.  
Moge zijn gedachtenis tot vrede en vreugde strekken, in het bijzonder voor zijn drie 
kinderen en de (achter)kleinkinderen.  
 
Vergeet niet hoe wij heten,  
naar U zijn wij genoemd. 
Zoudt Gij ons niet meer weten,  
dan waren wij gedoemd 
te sterven aan uw leven,  
maar zo Gij ons gedenkt, 
is er een eeuwig even,  
een ogenblik gegeven, 
een paasdag die ons wenkt. 
 
Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot u, want in uw heden 
bewaart gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
gij zult ze blijven spreken 
tot die Dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 

 

Gebeden 

Onze Vader 

Lied 542: 1 en 3  gesproken, 2 en 4 orgelvers 

Zegen  

  

‘Jezus, ga ons voor’ (lied 835), J. Frisius (geb 1933) 

 

 

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

 

 



 

   


