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Zondag 24 mei 2020 

Gezamenlijke viering van de  
Adventskerk en de Oosterkerk 

 
 
Voorganger:   Ds. Nelleke Eygenraam 
Zang:   Enkele leden van de Adventskerk cantorij o.l.v. Johannes Dijkstra 
Muzikaal meditatief:  Willem Mak 
Opname en montage:  Geeske Koopman-Ridderbos, Ludwin Wieringa 
 
Vooraf 
Deze zesde zondag in de Paastijd, tussen Hemelvaart en Pinksteren, kreeg ooit als 
naam mee ‘Exaudi’ ‘Hoor’ uit Psalm 27:7 ‘Hoor mij, Heer, als ik tot U roep’. Een 
andere benaming is zondag ‘Het weeskind’ naar Johannes 14:18, waarin Jezus zijn 
leerlingen bemoedigt door te zeggen: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter’.  
 
Inleidend pianospel bij Psalm 27   
 
De kaarsen worden ontstoken  
 
Psalmgebed naar Psalm 27  
 
Naar Psalm 27 (Siebren van der Zee) 
 

vertrouwen 
 
al zolang zeggen, zingen wij 
God is er, naast jou gaat Hij 
wat kan je gebeuren? 
 
ik geloof wat ik hoop 
God is daar waar ik wacht 
bewaart wat ik niet vind 
 
maar wat doe ik als Hij zoek is 
als een maan in de mist 
als een mens in de massa? 
… … 
Wie steekt mijn verlangen aan 
dat ik zal zijn en ook nog zien 
dat ik voorbij mijn vragen kom? 

 
Inleidende woorden   
 
LB 281: 1, 5, 6, 7, 8 Wij zoeken hier uw aangezicht door cantorij 
 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 

5. Dat ieder die tot U zich wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 
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6. De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 
 

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja!

 
8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 
De schepping zingt zijn vreugde uit: 
Amen. Halleluja! 
 
 
Evangelielezing Johannes 14: 15-21      

Als je mij liefhebt,  
houd je dan aan mijn geboden.  
Dan zal ik de Vader vragen  
en hij zal jullie een andere pleitbezorger geven,  
die bij je zal zijn tot in eeuwigheid:  
de Geest van de waarheid.  
De wereld kan hem niet ontvangen,  
want ze ziet hem niet  
en kent hem niet.  
Jullie kennen hem,  
want hij verblijft bij jullie  
en zal in jullie zijn.  
Ik laat jullie niet als wezen achter,  
ik kom naar jullie toe.  

 
Overweging 
 
Muzikaal meditatief Fuga in b-klein (J.S. Bach, Das Wohltemperierte Klavier deel I)  
 
Gedachtenis  
 
Gebeden 
 
Aankondiging collecte 
 
Zegen 
 
LB 425 Vervuld van uw zegen  
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
 


