
 
Zondag 19 mei 2019 

 vijfde van Pasen: cantate 
 

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: ‘O Heer die onze Vader zijt’: lied 836, 1+2+4 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, besloten met de Kyrie- en Gloriahymne: lied 
299f 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Hoor. Maar ik kan niet 
horen’: lied 323 vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit de Torah: Deuteronomium 6,1-5 
 
Gezongen Schrift: ‘Deze woorden’ = Deuteronomium 6,6-9 
(t. Huub Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek p.516-517) 
cnt Deze woorden aan jou opgedragen 

hier en heden prent ze in je hart, 
berg ze in het binnenst van je ziel, 
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 
thuis en onderweg, waar je ook bent 
als je slapen gaat en als je opstaat 
deze woorden aan jou toevertrouwd. 

allen … 
 

Evangelielezing: Johannes 13,31-35 
 
Lied: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’: lied 
976 1 allen, 2 cantorij, 3 allen 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Levend Woord’ (t. Jannet Delver naar Hildegard von 
Bingen, m. Mariëtte Harinck; Nieuw LiedFonds) 
 
Woord door klank, door heiligheid aangeraakt 
vloeit als purperrood bloed uit de hemel, 
dat onderhuids kloppend gaat, zuurstof geeft, 
kiemkracht tot bloesem brengt, liefde als dauw. 
 
Nooit houdt het stromen op, zelfs koude adem 
adem van dood 
kan dit woord niet weerstaan. 
 

gebeden en gaven, 
maaltijd van de Heer 

 
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) 
 
Gezongen tafelgebed: ‘Gij die de stomgeslagen mond 
verstaat’ (t. Huub Oosterhuis/Gert Landman, m. Antoine 
Oomen; Verzameld liedboek p.658vv) 
 
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. 

 
We delen brood en wijn, terwijl we luisteren naar muziek. … 
zal het druivensap aanreiken. 
Tegen het einde van de maaltijd komen de kinderen uit de 
oppas in ons midden en zingt de cantorij: ‘Cantate Domino’. 
 
Zegen 
 
Danklied: ‘Vervuld van uw zegen’: lied 425 
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Voorganger: Ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
Cantorij o.l.v. Annahes Odink 
Ouderling van dienst: Jan Hofman  
2e ambtsdrager: Henry Westein 
Diakenen: William Bouw en Wiechert van den Hoorn 
Zondagskind: Sanneke Beukers  
Lector: Ans Baas 
Koster: Nico Peer 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Fokke van der Veer  
Kinderdienst: Vera Vizee  
Oppas: Gerdien Veld en Floor Boezeman 
Koffiedienst: Annie Schuurman en Jannie van der Veen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor het Hospice Nijkerk en de 
tweede voor het Pastoraat. De kinderen mogen hun 
bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 

 
Bij de eerste collecte: Hospice Nijkerk 
Het Hospice Nijkerk heeft een regionale 
functie, maar ook mensen van “buiten” zijn 
welkom. De doelgroep bestaat uit mensen 
vanaf 18 jaar, bij wie door de arts of 

specialist is vastgesteld dat er sprake is van een terminale 
fase met een levensverwachting van korter dan drie 
maanden. Onze bijdrage is zeer welkom. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag naar Petra en Robert van 
Bloemendaal-van de Pol die op 24 april 25 jaar getrouwd 
zijn. Met een hartelijke felicitatie! 
 
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. 
  
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. 
 
Kinderactiviteit 
Op zondag 26 mei organiseert de kinderdienst een 
activiteit na de kerkdienst. 
Ouders kunnen blijven om een kop koffie te drinken en de 
kinderen gaan wat leuks doen. We hopen op lekker weer, 
dan gaan we met z’n allen naar buiten! 

  
Agenda 
ma. 20 mei, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
do. 23 mei, 20.00 uur: Kerkenraad, de Eshof 
zo. 26 mei, 9.30 uur: Zondagochtendwandeling, vanaf de 
Eshof 
 
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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