
 

 

Zondag 24 mei 2020 – Zondag Exaudi of Wezenzondag 

 PROTESTANTSE GEMEENTE TE SCHEVENINGEN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndnaut Smilde – Nimbus II, Mariakapel Hoorn, 2012  
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Welkom en mededelingen - Door ouderling van dienst Rien de Jonge 

 

Lied – Psalm 27 – Uitvoering Maria-Magdalena-cantorij o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel 

 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 

Lied – Sela – Verlangen – Door Arie Kraaijeveld en Jacintha Swieb  

Heer, wij komen met lege handen 

vol verlangen naar meer van U. 

Laat Uw vuur in ons midden branden. 

Leid ons naar U, kom nu. 

 

Hier ben ik Heer. 

Hier, in Uw aanwezigheid 

vind ik vrede, rust en vrijheid. 

Jezus, ik dorst. 

Mijn verlangen gaat uit naar U, 

Jezus, naar U alleen. 

 

Heer, wij bidden met open handen 

om vervulling en nieuwe kracht. 

Raak ons aan, breng herstel, verander. 

Kom en vernieuw ons hart. 
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Genadeverkondiging en gebod  – Johannes 15 

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je 

aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie 

elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 

Lied – Psalm 27 – Uitvoering Maria-Magdalena-cantorij o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel 

 

 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 

 

Kindermoment 

 

Schriftlezing: Handelingen 1  

1 In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, 2 vanaf het begin tot 

aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had 

uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. 3 Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat 

hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk 

van God. 
4 Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte 
van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. 5 Johannes doopte met water, 

maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’ 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: 

‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet 
jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze 
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gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 

ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem 

niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 

twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, 

die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel 

hebben zien gaan.’ 
12 Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een 

sabbatsreis afstand. 13 Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf 

hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas, Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de 

zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van Jakobus. 14 Vurig en eensgezind wijdden ze zich 

aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. 

 

Lied – NLB 754 – Uitvoering Maria Magdalena-cantorij o.l.v. Kees van Eersel; Jaco van Leeuwen, orgel 

 

 

2 God almachtig boven mate, 

die zo nederig verscheen, 

keer opeens terug en laat ons 

nooit meer, nooit meer hier alleen. 

Laat ons in de kerk U prijzen 

met uw heiligen omhoog 

tot in ’s hemels paradijzen 

wij U zien van oog tot oog. 
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Verkondiging 

 

Lied – LvdK 234 – Door Arie Kraaijeveld en Jacintha Swieb  

 

 

2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

 

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader  

 

Collecte 

Tijdens en na de dienst kan collectegeld kan op drie manieren worden overgemaakt: 

- Via de app Kerkgeld (eenmalig downloaden en gegevens invullen) 

- Via de website www.kerkopscheveningen.nl/collecte.  

- Overmaken via bankrekeningnummer NL36RABO037 372 86 70 

Het gebruikmaken van de app of de website heeft de voorkeur. Dit gaat namelijk gemakkelijk en snel via iDeal, 

het kan anoniem en levert geen extra werk op voor het kerkelijk bureau.  

 

Lied – Sela – Heer wij kijken omhoog –  Door Arie Kraaijeveld en Jacintha Swieb  

Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 

U was hier bij ons en waar bent U nu? 

U lijkt soms zo ver te zijn. 
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Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 

U heerst overal, bij dag en bij nacht; 

van nu tot in eeuwigheid. 

 

Jezus, hoog op de troon: 

U leeft, U straalt als de zon. 

Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 

U laat ons nooit alleen. 

 

Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 

U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 

Geen mens hoeft alleen te zijn! 

 

Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 

U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 

U zult altijd bij ons zijn. 

 

Zegen 

 


