Wijkgemeente Den Haag-West - zondag 16 mei 2021 - Exaudi
Voorganger:
ds. Tom Fossen
Ouderling: Ada Hoek
Organist/pianist: Warner Fokkens
Koster:
Leonore Brons en Jos Vermeulen

Klokgelui
Orgelspel over

Lied 212

Welkom / Aansteken kinderkaars
Aanvangslied:
Lied 277 (2x)
Bemoediging:

Lector:
Zang:
Cameraman:

Anje Broekman
Anja Drost
Andreas Rodler

Laten wij zingend deze dag beginnen
Die ons voor het licht gemaakt hebt

Ambtsdrager:
Allen:

Wij zoeken onze hulp bij de Heer!
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm van de zondag:

Psalm 27: 1, 4 en 7

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here

Smeekgebed
Zang:

Lied 301c:

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Glorialied:

Lied 661

Ten hemel opgevaren is

Drempelgebed

Gebed van de zondag
Eerste lezing:
Handelingen 1: 1 - 14
1 In mijn eerste boek, Theofilius, 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 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,
Bartelomeüs 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.

Zang:

Lied 663

Al heeft Hij ons verlaten

Tweede lezing:
Johannes 17: 1 en 14 - 26
1 Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd gekomen,
toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen.
14

Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook
ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of U hen uit de wereld wilt nemen, maar of U hen wilt
beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig
hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals U mij
naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de
waarheid geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat 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. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die U mij gegeven hebt,
opdat zij één zijn zoals wij. 23 ik 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. 24 Vader, 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. 25 Rechtvaardige Vader,
de wereld kent U niet, maar ik ken U, en zij weten dat U mij hebt gezonden. 26 Ik 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.’
Pianospel:

Lied 667

Hij leeft

Overdenking
Orgelimprovisatie over Lied 903

Zou ik niet van harte zingen

Mededelingen
Gebeden:
Slotlied:

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader (Oecumenisch)
Lied 662

Heer, komt in deze tijd

Zending en zegen (Amen )

Orgelspel over

Lied 67a

Heel de aarde jubelt en juicht

