
 
Zondag 12 mei 2019 

 vierde van Pasen – jubilate! 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. Wilt 
u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin van 

de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u dan een 
mail aan nel.stoffelsen@kpnmail.nl. 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek. 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
vg Hier zijn wij, Paasmensen, 
 geroepen om op te staan. 
allen Hoor ons zingen en ons bidden 
 en open ons hart. 
vg Wij bidden om licht, 
 het licht van Christus. 
allen Dat hij mag opstaan in ieder van ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: ‘De wereld is van hem vervuld’: lied 825, 1 
en 4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: 

(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: ‘Ja, Hij is elk van ons nabij’: lied 825,5 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het Eerste Testament: Numeri 27,15-23 
 
Lied: ‘Hij blies ons van zijn adem in’: lied 825,3 
 
Lezing uit de Openbaring: 7,9-17 
 
Lied: ‘De Heer is mijn herder!’: lied 23b, 1 t/m 4 in 
beurtzang: 1 en 4 allen, 2 vrouwen, 3 mannen 
 
Evangelielezing: Johannes 10,22-30 
 
Acclamatie: ‘de Heer is mijn herder!’: lied 23b,5  

 
Overweging: ken je mij? 
 
Muziek: ‘Byaluhanga – lonely summer’ (Tanya van 
Dasselaar) 
 
Lied: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’: psalm 139, 1+2+14 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
allen  (lied 368f; t. en m. Paul Schollaert) 
 
allen 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: ‘Aan onszelf teruggegeven’ (t. Marijke de Bruijne, 
m. Anneke Plieger-van der Heide; ‘Als appelbloesem in de 
winter - kerstoratorium’) 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
 
Zegen 
allen (lied 431b) 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen Diaconie en de tweede 
voor de Eredienst. De kinderen mogen hun bijdrage doen 
in de doos voor Oeganda. 
 

Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële nood 
verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen, begeleiden naar 
zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij 
en zo nodig financiële hulpverlening bieden. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Bloemen 
Vandaag gaan de bloemen naar Hans en Ineke van den 
Berg. Zij zijn vandaag 50 jaar geleden getrouwd. We 
feliciteren hen daarmee van harte.  
 
Kaart 
We kunnen vanmorgen een kaart tekenen voor Cees de 
Vries. Na vijf weken zware behandeling in Duitsland is hij 
kort voor het weekend thuis gekomen. Over een maand 
volgt een scan om te zien wat de kuren hebben gedaan. 
We wensen hem goede moed toe en denken aan hem. 
 
Welkom 
In de ontmoetingsruimte staan mensen met een badge 
“Welkom” naast de koffietafel. 
Bent u nieuw, aarzel dan niet om onder het genot van een 
kopje koffie of thee even kennis te maken. 
 
Mannenavond Free 
A.s. dinsdag 14 mei organiseert het koor FREE! van 20-22 
uur een Mannenavond in De Eshof. Alle mannen die het 
leuk vinden om een keertje mee te zingen zijn van harte 
welkom! We beginnen met koffie/thee en eindigen met 
een borrel.  
 
De Eshof rommelmarkt  
De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 mei van 09.00 tot 12.00. 
Op 23 en 24 mei is er tussen 18.00 en 20.00 de 
gelegenheid om uw spullen bij ons te komen brengen.  
Als u veel spullen heeft of nu al uw spullen kwijt wilt, 
neem dan contact op met de organisatie. 
Rommelmarktdeeshof@gmail.com; tel. 0614575347. 
  
Agenda 

ma. 13 mei, 9.00 uur: Pastorale Raad, Julianalaan 15 
ma. 13 mei, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
di. 14 mei, 20.00 uur: Wijkteam 7, Smalle Streek 12 
wo. 15 mei, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 15 mei, 20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 16 mei, 20.00 uur: Wijkteam 3, Hemelricplaats 8 
 
Verdere informatie over de Eshof: 
Zie www.pgdeeshof.nl. Via www.kerkdienstgemist.nl zijn 
de kerkdiensten te beluisteren en te downloaden, zowel 
gelijktijdig als na afloop. 
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