
 
Zondag 17 april 2016 

 4e zondag van Pasen 

 
 De liturgie bevat (bijna) geen muzieknotaties. 
Deze mogen niet zonder toestemming op het 
internet gepubliceerd worden. Wie graag een 
liturgie met liederen en muzieknotatie (voor 
zover die niet in het nieuwe liedboek staan) wil 
ontvangen, kan een mail sturen aan  
keesvanrietschoten@gmail.com 

______________________________________ 
Orgelspel 
Welkom; stil gebed 
 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 Geef het niet op met ons, God; 
allen breng ons tot leven. 
vg Spreek uw woord in deze wereld; 
allen breng ons tot vrede. 
vg Laat toch de duisternis 
 geen vat op ons krijgen. 
allen Wees een licht in ons. 
 Amen. 
 
Openingslied: het lied van deze zondag 'Juich': 
Lied 652: 1 cantorij  2, 3 en 4 allen 
 
 allen gaan zitten 

 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten 
met (Taizé; m. Jacques Berthier) 
 

 
 
Gloria: ‘Geprezen zij God’ Psalm 150 A 
 
 de heilige Schrift 

 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het 
licht meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit Openbaring 7: 9-17 
 
Lied:’Ere wie ere toekomt’ Lied 306 
 
Evangelielezing: Johannes 10: 22-30 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
de 
goede herder:  
Käthe Kollwitz’ laatste litho uit 1942: 'Saatfrüchte 
sollen nicht vermahlen werden'. 

 

Lied: ‘Mijn God, mijn herder,zorgt voor mij’ 
Psalm 23c:  1 allen  2 cantorij  3, 4 en 5 allen 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Lied:’Gij boden rond Gods troon’  
lied 725: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 

 
 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst. 
Inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, steeds besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
 
allen ‘Licht voor ons uit’ 
 
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:’U kennen, uit en tot U leven’  
Lied: 653 staande 
 
Onder het slotlied worden de kinderen uit de 
oppas opgehaald. 
 



Zegen 

 
De Levende zegene en behoede u, 
de Levende doe zijn aangezicht over u lichten  
en zij u genadig,  
de Levende verheffe zijn aangezicht over u, 
en geve u vrede! 
 
 
 

 

 Zondagsbrief 17 april 2016  

Voorganger: ds Diederiek van Loo  
Organist: Rudi Coppoolse 

Ouderlingen: Herman Julsing, Nico Peer 
Diaken: Henry Westein 
Lector: Pim van Tent 
Zondagskind: Sarah van de Geer 
Welkomstdienst: Robert van Bloemendaal   
Kinderdienst: Krista Kempers 
Oppas: Marit van Looijengoed, Tim Floor 
Koster: Jac van Hoeijen  
Koffiedienst: Lies Lekkerkerker, Wil de Meij 
Geluidsdienst:Jan Vogel 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de Eredienst en 
kerkmuziek PKN. De tweede collecte is voor 
Jeugd- en jongerenwerk 
 
De kinderen mogen hun bijdrage doen in de  
doos voor Moldavië.  
 
Bij de eerste collecte  
Een kerkdienst zonder muziek is ondenkbaar. 
Liederen troosten en bemoedigen als we zelf 
geen woorden meer hebben. Liederen helpen om 

de blik naar boven te richten. Maar niet overal in 
de wereldwijde kerk kunnen mensen in hun eigen 
taal en op hun eigen manier zingen over wat zij 
geloven. Dat geldt vooral voor christenen uit  
minderheidsgroeperingen of voor gelovigen die 
behoren tot een lokale stam. Het Audiovisueel 
Centrum van de Kerk van Pakistan ondersteunt 
minderheden in Pakistan met liederen, muziek en 
liturgische vormen, die passen bij hun eigen 
cultuur en die geschreven zijn in hun eigen taal. 
Er zit muziek in deze collecte! Steun dit werk in 
binnen- en buitenland. Van harte aanbevolen! 

 
De bloemen gaan vanmorgen naar Wil de Meij, 

Lagebrinkerweg 9. Wij feliciteren haar met haar 
verjaardag. Zij is dinsdag jarig en wordt 78 jaar 
 
 Kaart 
Wij tekenen een kaart voor Cees van den Berg.  Hij 
verblijft in het hospice van Nijkerk.  Hij was een 
trouwe kerkganger in de Eshof, al hoort hij officieel   
bij de Paulusgemeenschap. 

 
 
 
 
 
 

Rommelmarkt De Eshof 
Op zaterdag 21 mei zal de jaarlijkse rommelmarkt in 
de Eshof plaatsvinden. Tussen 09:00 en 12:00 kunt u 
weer terecht bij ons voor de leukste koopjes en 

natuurlijk de heerlijke taarten.  
U kunt uw eigen spullen ook bij ons inleveren op 19 mei 
en vrijdag 20 mei. Tussen 18:00 en 20:00 zal de kerk 
worden ingericht. Wij nemen al uw spullen graag in 
ontvangst behalve witgoed, grote meubels en 
beeldbuizen. Er is een beperkte mogelijkheid om spullen 
eerder in te leveren of op te laten halen. Daarvoor kunt u 
contact opnemen met de organisatie.  
 
Wilt u als vrijwilliger helpen bij de rommelmarkt? Dan 
horen wij dat graag! 
Contact: rommelmarktdeeshof@gmail.com of 06-27 74 
67 24 Remco v.d. Burg 

 
Agenda 
ma.18 april 13.30u wijkteam 3, de Eshof 
ma.18 april 20.00u Informatieavond nieuw 
ingekomenen, de Eshof 
di. 19 april 13.30u Activiteitengroep, de Eshof 
di. 19 april 20.00u Wijkteam 1, Sportweg 14  
di. 19 april 20.00u Pastorale Raad, de Eshof  
wo.20 april 20.00u Repetitie Cantorij, de Eshof 
wo.20 april 20.00u College van Kerkrentmeesters. de 
Eshof 
do.21 april 20.00u Kerkenraad, de Eshof  
vr.22 april n.t.b. Start reis naar Armenië en Georgië  
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