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Zondag 28 mei
Deze zondag is de zevende zondag na Pasen. In de traditie heeft deze de latijnse
naam Exaudi, wat betekent: Hoor. De naam is ontleend aan de antifoon (refrein of
keervers) die hoort bij de intochtpsalm van deze zondag: psalm 27,: ‘Hoor mij, Heer
als ik tot U roep, uw nabijheid Heer, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij. ‘
Het thema horen/verhoren rijmt dus als het ware op dat van vorige week: bidden. Het
is tevens de zondag na Hemelvaartsdag en voor Pinksteren. Daarom wordt deze
zondag ook wel Wezenzondag genoemd: voordat de Geest werd uitgestort, moeten
de leerlingen zich als achtergelaten weeskinderen gevoeld hebben, was de
redenering. Dat is een gevoel waarbij wij ons misschien wel iets kunnen voorstellen.
We leven immers in een wereld waarin God voor velen ver weg lijkt. De almaar
voortgaande secularisering betekent ook, dat christenen op zoek moeten naar
nieuwe manieren van vorm geven aan het geloof. Welke voorkennis kun je nog
veronderstellen in het gesprek met mensen die niet geloven, als je iets wil vertellen
over wat je zelf gelooft of over waar de Kerk voor staat? De evangelielezing van deze
zondag (Johannes 17: 1-13) uit de voortgaande lezing van het Oecumenisch
leesrooster van de Eerste Dag, is uit het zogenaamde ‘hogepriesterlijk gebed’,
waarin Jezus de zijnen aan God toevertrouwt. De lezing uit Ezechiël (39: 21-29) gaat
erover dat God zijn volk uit de ballingschap wegroept. Ook een vorm van toeeigening door God. Zo kunnen we door naar Pinksteren, om dan te horen, dat Gods
Geest er ook nog is en dat wij dus niet als wezen zullen achterblijven.
Overigens: ik kies in principe voor het Luthers leesrooster, in dit
Reformatiegedenkjaar, maar af en toe wijk ik daarvan af. Meestal heeft dat ermee te
maken dat in het Luthers leesrooster de eerste lezing soms niet uit het Eerste
Testament, maar uit het boek Openbaring wordt genomen. Zelf vind ik het belangrijk
dat elke zondag ook het Eerste Testament klinkt. Vandaar dus mijn uitstapjes naar
het doorgaande leesrooster van de Eerste Dag.
Na drie weken zondagse afwezigheid in de gemeente, ben ik nu weer uw
voorganger. Ik verheug me erop!
Erwin de Fouw
Op deze zondag van het horen en zo dichtbij de zondag van het bidden, vond ik een
mooie tekst van kerkvader Aurelius Augustinus, die ik u graag meegeef. Het heet:
‘De taal van het hart...’
Er is een stem van het hart
en een taal van het hart.
Deze innerijke stem
is ons gebed
wanneer onze lippen gesloten zijn
en onze ziel open voor God.
Wijzelf zwijgen
en ons hart spreekt:

niet tot de oren van mensen,
maar tot God.
Wees er zeker van:
God zal je kunnen horen.
Oproep
Graag willen wij onze groep lectoren uitbreiden met één of twee personen. Wij
zoeken mensen die het leuk vinden om in de kerkdienst een Bijbelgedeelte voor te
lezen. Het is wel van belang dat je een duidelijke stem en een goede voordracht
hebt. Je bent ongeveer eenmaal in de zes weken aan de beurt.
Heb je interesse of wil je nadere inlichtingen neem dan even contact op met: Leni
van den Berg, Holysingel 586. Telefoon: 010 4744384 of via e-mail:
b.berg59@upcmail.nl
Leni van den Berg
Fietsen gevraagd
Voor een aantal gezinnen in Vlaardingen zijn wij op zoek naar nog goede fietsen,
dames-, heren- en kinderfietsen. Wanneer u nog een fiets hebt staan
en kunt missen, wilt dan contact opnemen met Mirjam van Vliet, Vluchtelingenwerk
Vlaardingen, telefoon 010-4346728. Mirjam zorgt er voor dat de fiets bij het gezin
wordt gebracht. Alvast bedankt.
Namens de Wijkdiaconie Holy,
Wil Baris en Marty van der Hoeven.

