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Van harte welkom!  
 

De lezingen volgen vandaag het klassieke spoor van het oude 
(Lutherse) leesrooster voor de zondag tussen hemelvaart en 
Pinksteren. De naam Exaudi (hoor) komt van de psalm van deze 
zondag, Psalm 27 vers 7: Exaudi, Domine, vocem meam (Hoor, 
Heer, naar mijn stem). Psalm 27 is een lied van verlangen: om de 
Eeuwige te zien en gehoord te worden door God. Deze zondag 
wordt ook wel ‘wezenzondag’ genoemd, naar de woorden van Jezus: 
‘Ik laat jullie niet als wezen achter’ (Johannes 14, 18). Psalm 27 
zingt: ‘verberg U niet voor mij’. Na hemelvaart is door de wolk van 
Handelingen 1, een tijd van verberging, versluiering en verhulling 
aangebroken.  
 

In de eerste lezing uit 1 Petrus roept de apostel ons op om ‘xenofiel’ 
te zijn. Dat is: de vreemdeling lief te hebben; xenofilie is het 
tegenovergestelde van xenofobie. De Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt 
het als gastvrijheid: wees gastvrij voor elkaar. Het evangelie komt 
vanmorgen uit Johannes 17, een gedeelte dat ook wel ‘het 
hogepriesterlijk gebed’ wordt genoemd. Het is een gebed van Jezus, 
vlak voor zijn kruisiging. Eerst bidt Jezus voor zichzelf, met het oog 
op wat Hij te doen heeft (1-5). Daarna bidt Jezus voor zijn leerlingen 
(6-19), daar beginnen wij vandaag te lezen. Het eindigt met een 
gebed voor alle gelovigen. Centraal staan eenheid en 
verbondenheid. We leven in verbondenheid met God en daarom 
moeten wij ook elkaar vasthouden en de eenheid gestalte geven.  
 
 
Bij de afbeelding op de voorpagina: 
Henry Shelton, Hemelvaart, waterverf en inkt op papier.  
Bron: www.artway.eu  
 
 
 
In deze dienst:            

voorganger: ds. Maarten Diepenbroek 
organist: Elske te Lindert 

zanggroep: Ietsje Kuiper, Wil ter Voert, To van Heusden  
en Elske te Lindert 

ouderling: Bert van der Haar 
Lector: Bart Bosmans 

kosters: Anneke en Bert van der Haar 
beeld en regie: Catharinastream Team 
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VOORBEREIDING OP DE DIENST 
 

- Orgelspel: Nun bitten wir den Heil'gen Geist (lied 671),  
  J.G. Walther 
 

- Stilte  
 

- Begroeting (door de ouderling van dienst) 
 

- Aansteken van de kaarsen  
 

- Orgelspel: Nun bitten wir den Heil'gen Geist, H. Scheidemann 
 

                Wij gaan staan 
o.   onze hulp is de naam van de Heer 
g.   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 

Drempelgebed 
 

o.   Hoor, Heer ons luide roepen.  
g.   Wees ons genadig en antwoord ons.  
o.   Want verdeeld is ons hart,  
      twijfelachtig ons geloof.  
g.   Wees onsg genadig en antwoord ons. 
o.   U noemen wij: ons licht en ons heil.  
      Bij U weten wij ons veilig.  
g.   Wees ons genadig en antwoord ons.  
o.   Wij zoeken Heer, het licht van uw ogen. 
      Houd uw gezicht voor ons niet verborgen.  
g.   Wees ons genadig en antwoord ons. Amen.  
                                                                             (naar Psalm 27)  
    

Lied: 27: 1, 4 en 5  
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4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 

zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 

  
5 Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken, 

verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat. 

 
Vredegroet 
v.  De vrede van de Heer is met u 
g.  OOK MET U IS DE HEER. 

      Wij gaan zitten 
 
Smeekgebed en Kyrie met aansluitend Gloria 
 

v. ……. daarom bidden wij: 
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na 1e intentie: 
 
 
 
 
 
 
 
na 2e intentie 
 
 
 
 
 
 
 
 

na 3e intentie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 632 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 

v.    ……. zo bidden wij: 
g.    KOM, GEEST VAN GOD, MAAK ONZE HARTEN OPEN, 
       DAT CHRISTUS BIJ ONS WONING VINDT. AMEN. 
 
1e Schriftlezing: 1 Petrus 4, 7-11    

7Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees 
helder van geest, zodat u kunt bidden. 8Heb elkaar vóór alles innig 
lief, want liefde bedekt tal van zonden. 9Wees gastvrij voor elkaar, 
zonder te klagen. 10Laat ieder van u de gave die hij van God 
gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals 
het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. 11Voert 
u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt 
u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo 
doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer 
en macht toekomt, voor eeuwig. Amen. 
 

Orgelspel: Nun bitten wir den Heil'gen Geist, J.G. Walther 
 

Wij gaan staan 
Halleluja: Lied 117b  
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2e Schriftlezing: Johannes 17, 14-26  
 

14Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet 
bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15Ik vraag 
niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt 
beschermen tegen de duivel. 16Ze horen niet bij de wereld, zoals ik 
niet bij de wereld hoor. 17Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord 
is de waarheid. 18Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de 
wereld hebt gezonden. 19Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo 
zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. 
20Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in mij geloven. 21Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u 
in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld 
gelooft dat u mij hebt gezonden. 22Ik heb hen laten delen in de 
grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23ik in 
hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld 
begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij 
liefhad.24Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn 
waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt 
omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest 
werd. 25Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, 
en zij weten dat u mij hebt gezonden. 26Ik heb hun uw naam 
bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee 
u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
 

v.    Woorden van leven, een weg om te gaan 
g.    WIJ DANKEN GOD. 

Wij gaan zitten 
Lied: 671 
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Uitleg en overdenking 
 
Stilte - Orgelspel  
 
Lied 342 
 

2 Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid, 
dat wij Christus kennen voor altijd. 
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe, 
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen. 
Kyrieleis. 

  
3 Geef, heilige liefde, uw overvloed, 

doe ons hart ontvlammen in uw gloed, 
dat wij een van zinnen elkaar beminnen, 
alle twist en tweedracht overwinnen. 
Kyrieleis. 

  
4 Geef, hoogste Trooster in alle nood, 

dat wij nimmer vrezen schande of dood, 
dat wij niet versagen ten laatste dage, 
als de vijand zelf ons aan komt klagen. 
Kyrieleis. 
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2 En in de Geest, die ons geleidt, 

geloven wij: dat er altijd 
een Trooster is, zacht als de wind, 
een sterke moeder bij haar kind. 

  

3 Lof zij de Vader, die ons schiep 
en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
Lof zij de Zoon, die onze nood, 
ons kruis verdroeg en onze dood. 

  

4 Die onderging en overwon 
en als de zon ten hemel klom, 
die aan de dag treedt op zijn tijd 
en eenmaal recht van onrecht scheidt. 

  

5 Lof zij de Geest die wereldwijd 
ons kerk maakt: Christus toegewijd 
tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
God zien in alle eeuwigheid. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 



10 
 
Dank en voorbeden  
 

v.    … zo bidden wij: 
g.    GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader    

  Onze Vader die in de hemelen zijt, 
  uw Naam worde geheiligd;   
  uw Koninkrijk kome,  
  uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
  Geef ons heden ons dagelijks brood; 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
  En leid ons niet in verzoeking,  
  maar verlos ons van de boze, 
  want van U is het Koninkrijk  
    en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Collecte 
Meedoen met de collecte kan natuurlijk ook vanuit huis: je bijdrage 
kan gestort worden op het bankrekeningnummer van de Diaconie 
van de Protestantse Gemeente Doetinchem: NL35 RABO 0314 3050 
33. Dit zal dan worden toegevoegd aan de collectes volgens de 
verdeling: 1e collecte: ¼ diaconie, 2e collecte: ¼ kerk en 3e collecte: 
Kerk met stip.  
Je kunt je gift ook overmaken met de GIVTapp.   
 
Orgelspel 
             We gaan staan 
Slotlied: 326  
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2 Dit woord komt tot ons op de wind. 

Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt 
gehoor bij mensen, onderdak. 
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 

  
3 Dit woord blijft leven in een lied. 

Waar mensen zingen sterft het niet, 
als adem die de harten voedt, 
als lente die ons bloeien doet. 

  
4 Dit lied dat onze nacht verstoort 

wordt keer op keer als nieuw gehoord. 
Het breekt zich baan in morgenlicht, 
een nieuwe dag, een vergezicht. 

  
5 Van ver, van oudsher aangezegd, 

een naam, opnieuw op ons gelegd, 
een woord, dat onze monden vult, 
een lied, dat Gods gelaat onthult. 

  
6 O woord, zolang ons toegedaan, 

zet ons opnieuw tot zingen aan: 
gezegend, hier en overal 
die is, die was, die komen zal! 

 
UITZENDING EN ZEGEN 
 
Uitzendwoorden/uitzending 
 
Zegen  
 

v.    ………..    
g.    AMEN.    (gesproken) 
             We gaan zitten 
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Orgelspel: Wij leven van de wind (lied 687), J.S. Bach 
 
      Wij teren op het woord, 
      het brood van God gegeven, 
      dat mededeelzaam is 
      en kracht geeft en nieuw leven. 
      Dus zeg en zing het voort, 
      geef uit met gulle hand 
      dit manna voor elk hart, 
      dit voedsel voor elk land  
 
 
 
 
 
Tijdens het orgelspel zien we op de schermen in de kerk, en ook op 
kerkdienstgemist.nl een aantal foto’s van gemeenteleden die ons 
groeten. Dit in het kader van “In verbinding” met elkaar in deze tijden 
waarin we elkaar niet echt kunnen ontmoeten en spreken. 
 


