
 
Zondag 26 mei 2019 

 zesde zondag van Pasen  
 
 
 
 
 
 
 
 
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: ‘Ik sla mijn ogen op en zie’: psalm 121, 1, 3 
en 5 
 
 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed, driemaal besloten met: 
 
Kyrië, Kyrië, Kyrië eleison 

(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: ‘Jezus zal heersen waar de zon’: lied 871 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing eerste Testament : Joël 2, 21 – 28 
 
Lied: ‘Vrees niet, gij land, verheug u’: lied 678, 1, 2, 3 en 9  
 
Evangelielezing: Johannes 14, 23 - 29 
 
Lied: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’:  
lied 360, 2, 5 en 6 

 
Overweging 
 
Muziek 
Lied: ‘Het woord dat u ten leven riep’: lied 316, 1, 3 en 4 
 

gebeden en gaven 
 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst. Inzameling 
van de gaven. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg  Zo bidden wij: 
allen 
  
God van leven en licht, maak alles nieuw. 
Halleluja.  
  (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: ‘Ere zij aan God, de Vader: lied 705, 1, 2 en 4 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen (lied 431b) 
 
Amen 
 

 
 

Zondagsbrief 26 mei 2019 
 
Voorganger: drs. Johan Blok, Ede 
Organist: Skip van Rooij 
Ouderling van dienst: Ellen van der Linden   
2e ambtsdrager: Hannah Wicherink 
Zondagskinderen: Catoo en Milou van Rootselaar 
Lector: Wim Kraaikamp 
Koster: André Lekkerkerker 

Muzieknotaties mogen niet op het internet worden 
gepubliceerd. Heeft u belangstelling voor een 
complete liturgie met daarin de liederen die niet in 
het liedboek staan, mail dan naar 
nel.stoffelsen@kpnmail.nl 
 



Welkom: Willemien Schuurman Hess 
Geluid: Arjan de Vries 
Kinderdienst: Vera Vizee 
Oppas: Ilse Heining en Rozemarijn Waslander 
Koffiedienst: Mineke Haverkamp en Wilma van de Kuilen 
 
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: Vakantietassen voor kinderen in 
Hoevelaken 

 
In Nederland groeit een op de negen kinderen op in 
armoede. Ook krijgen kinderen te maken met ernstige 
ziektes, van zichzelf of in hun gezin. Wanneer dan hun 
klasgenootjes in de zomer op vakantie gaan blijven zij 
achter. Als diaconie willen wij deze kinderen, dit jaar, 
verrassen met een vakantietas. Deze tassen gaan wij 
vullen met leuke cadeautjes. Zo kunnen wij ook de 
kinderen in Hoevelaken verrassen met een vrolijke 
vakantietas. Laten we samen een aantal  kinderen in 
Hoevelaken blij maken! 
 
Bloemen 
De bloemen gaan naar Frans Schimmel. Hij is de laatste 
tijd diverse malen in het ziekenhuis geweest vanwege 
benauwdheid. We wensen hem beterschap. 
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Jaap Schipper. Hij heeft een 
hartkatheterisatie achter de rug. We wensen hem een 
voorspoedig herstel.    
 
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. 
  
Agenda 
ma. 27 mei, 20.00 uur: Repetitie musical Jozef, de Eshof 
wo. 29 mei, 13.30 uur: Activiteitenmiddag, de Eshof 
wo. 29 mei, 20.00 uur: Wijkteam 9, Weidelaan 10 
 
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. 
 

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/

