
Zondag 24 mei 2020 
 
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren staat bekend als Wezenzondag. Dat komt van 
het woord van Jezus: ik zal jullie niet als wezen achterlaten, Ik zal 
de trooster geven, de Heilige Geest. Een wees, een kind zonder 
vader en moeder. Zoals de kleine Remi met z’n aapje uit het boek 
Alleen op de wereld. We zijn niet alleen. Dit beeldje laat ik je 
daarbij zien. Je loopt je levensweg, er is een arm om je heen. 
 
Onze hulp is in de Naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in 
eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van Zijn hand. Amen 
 
We zingen psalm 116. Daarin staat: en levenslang ben ik niet eenzaam meer.  
 
Psalm 116: 1 en 3 
 

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 
nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen 
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 

 
 
Waar is God eigenlijk? Die vraag kun je stellen als je in moeilijkheden bent, als je teveel 
meemaakt. Die vraag kun je ook stellen als je zelf zo weinig nog met God bezig bent, dat Hij 
naar de rand van je leven is verdwenen. Voel ik het nog wel, betekent Hij nog wat voor me? 
En je kunt je ook wel eens afvragen of je wel genoeg als gelovige leeft, ben ik eigenlijk niet 
net zo als iemand die God niet kent? Waar is God eigenlijk?  
Het grote woord van het evangelie is genade. Om mijn twijfels en tekorten heen staat de 
brede kring van Gods liefde. Hij is sterker dan mijn onmacht, is groter dan mijn aarzeling. 
Overwint mijn zwakte.  
We zingen lied 275, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig.  
 
Lied 275 
 

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij, 
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij. 
 
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan... 
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden, dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 



 
Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn. 

 
 
Ik lees Hebreeën 4: 14-16 
 

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, 
de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.. Want de 
hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist 
omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet 
vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de 
Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade 
vinden. 

 
Jezus is de hemel doorgegaan. Hij heeft een weg gemaakt naar God. Hij brengt het offer van 
zijn leven tot de troon van God. Dan is er dus vergeving, genade. De troon van God is een 
plek van barmhartigheid en genade. Bij God kun je terecht. Jezus ging naar de hemel en wij 
kunnen met hart en ziel ons tot de hemel wenden, je kunt bidden en God luistert. En mocht 
je denken: ik kan dat niet, ik ben niet gelovig genoeg, of misschien wel: ik deug daar niet 
voor. Daar staat: hij is een hogepriester die kan meevoelen met onze zwakheden, omdat Hij 
mens is als wij . Hij kent ons leven. Hij weet wel wie je bent.  
 
We zingen lied 833  
 

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn.  
Druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.  

 
 
Laten we bidden. 
Met mijn twijfel en zwakte mag ik bij U komen, er is een weg naar U toe, de weg van uw 
Zoon, zo kom ik uit bij uw troon van genade. Vergeef Heer ons tekort, en geef ons nieuwe 
kansen, mogelijkheden, geef dat we uit uw genade mogen leven. 
We bidden voor wie eenzaam is, voor wie tot de ontdekking komt dat er niet zo heel veel 
vrienden zijn, voor wie de nabijheid mist, voor wie zich alleen gelaten voelt, Heer geef aan 
alle kanten weer dat diepe contact met u, maar dat er ook mensen zijn namens u die contact 
maken, echt contact. 
We bidden voor onze kerkgemeenschap. Dat we in deze tijd het contact met elkaar kunnen 
vasthouden, de verbondenheid, zegen ook alles wat we daarvoor ondernemen. 
We bidden voor onze land en voor deze wereld, dat er toekomst zal zijn, solidariteit, en 
bedachtzaamheid 
En we bidden om uw komst, die alles nieuw maakt, Maranatha, kom snel Heer.  
Amen 



 
2e Pinksterdag, 1 juni, organiseren we een wandeling in groepjes naar de kleine waterval, te 
beginnen met een korte samenkomst in de kerk. Om 10 uur. Maximaal 30 personen en je 
moet geen verkoudheidsklachten of koorts hebben. En opgeven van tevoren bij mij op de 
app of bij Dinie Nieuwenhuis op de mail.  
 
De collecte is dit keer voor de kerk, kijk naar het banknummer op de voorpagina van de 
website. 
 
En een laatste lied. Over de komst van de Heer. Want dat is de belofte van hemelvaart. Hij 
komt terug.  
 
Wij blijven geloven 
 

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, 
de Heer van de schepping een plan voor ons heeft, 
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen 
en dat aan elk leven betekenis geeft. 
 
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden, 
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd, 
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden, 
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt. 
 
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven, 
ook nu in een wereld van steen en metaal 
om buiten onszelf voor de ander te leven: 
ons kleine begin van Zijn groot ideaal. 
 
Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken 
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt. 
En ’t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken 
verkondigt in duizenden kleuren van licht. 


