
Zondag  

tussen Hemelvaart en Pinksteren  

 Exaudi - verhoor mij of wezenzondag 

 

29 mei 2022 Schepershof, Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost  

*** 

Oefenen van een lied 

 

Orgelspel 

 

Ontsteken van de paaskaars 

● God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. (1 Joh 1,5) 

 

Stilte voor een moment van bezinning:  

 

Lied 713, 1,2 3 

 

Groet:  

V  Zoals het licht ons iedere ochtend groet, 

 zo ontmoeten we uw Aanwezigheid 

 terwijl we samenkomen 

A  U die toch al niet ver bent  

 van ieder van ons. 

V  Want in U leven wij, 

 bewegen wij en bestaan wij 

A Vrede wensen wij elkaar! 

 

Gebed van toenadering 

V U die wij niet kunnen zien 

 maar die wij desondanks vermoeden 

A wij die onze eigen voetstappen zetten 

 en onderweg vertrouwen op uw nabijheid 

V  wij bidden U: 

 breng ons samen 

A samen bij elkaar 

en bij U.  

 

Vervolg lied 713 4 en 5 

 

Gebed om ontferming 

… 

V Zo bidden wij U samen 

A Heer ontferm u,  

 Christus ontferm U,  



Heer ontferm over ons.  

 

Lied 275 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Lezing 1 Samuël 12 19b - 24   

 

Lied 67, 7  

 

Evangelielezing Johannes 14, 15-21 

 

Lied Tussen hemel en aarde,  

tekst Michaël Steehouder, muziek Chris van Bruggen 

gezongen door Dia Vos 

 

Zoekend naar de hemel staren  

in de leegte van de lucht, 

of het licht zal openbaren 

wat er nog verborgen ligt? 

Of verstomd en neergeslagen 

treuren om wat is geweest, 

opgesloten alle dagen 

wachtend op een nieuwe geest? 

Of maar gronden in de aarde 

beide benen stevig staan 

omzien naar wat is van waarde 

en maar doen wat moet gedaan? 

Storm en vuur zal in mij woeden 

lieve adem raak mij aan - 

mag de hemelzucht mij voeden 

aarden zal zij mijn bestaan. 

 

Overweging 

 

Lied 665 

 

Mededelingen  

Bloemen  

Collecten  

 

Gebeden  

uit dankbaarheid en zorg 

afgesloten met het gezamenlijk gebeden 



Onze Vader 

- oecumenische versie 

 

Onze Vader  

die in de hemel 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. 

 

Slotlied 1001 

 

Wegzending en zegen 

De Eeuwige zegene en behoede ons, 

de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig, 

de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.    

 

Gezongen: AMEN 

 

***** 

Aan deze dienst werkten mee:  

Tonnis Bos, orgel en piano 

Dia Vos-Klunder, zang 

Door-Elske Cazemier, voorganger 

Het beamteam 

*** 

Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook 

www.pgemmenoost.nl.  



 


