
 

 

 
Zondag 16 april 2017 

Eerste zondag van Pasen 

 

 

Gods dag is aangebroken 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lente ontloken 

 
(bij de symbolische schikking) 

 

 
Muzieknotaties mogen niet op internet worden 
gezet. Wie graag een liturgie met liederen wil 

ontvangen, kan een mail sturen aan 
ellie.boot@hccnet.nl 

 

 
Muziek 

Welkom; stil gebed 

 allen gaan staan 

Groet 

vg De Heer is waarlijk opgestaan! 

allen De Heer is waarlijk opgestaan! 

vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 

allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Gebed op de drempel 

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 

 en in de wereld van ons samen. 

 Amen. 

 

Openingslied: “Dit is de dag die de Heer heeft 

gemaakt…”: lied 632,1+3 (t. Huub Oosterhuis, 

m. Stralsund 1665/Halle 1741) 

allen gaan zitten  

 

Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 

(Jan Pasveer; lied 367d) 

 

Gloria: “Christus, onze Heer, verrees”: lied 624,1 

 

 de heilige Schrift 

 

Gebed van de eerste Paasdag (door Zoë) 

 

Inleiding op de kinder(paas)dienst; hierna krijgen 

de kinderen het licht mee en mogen naar de 

kinderdienst gaan (en komen na de voorbeden, 

tegelijk met de dopelingen, terug in de kerkzaal). 

 

Lezing uit de profetie: Ezechiël 37,1-14 

 

Antwoordpsalm: “De Heer is mij tot hulp en 

sterkte”: lied 118,5 

 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof de Heer mijn leven lang. 

Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

Evangelielezing: Marcus 16,1-8 

 

Acclamatie: “Tussen waken, tussen dromen”: lied 

631,1 (t. Hanna Lam, m. Heinrich Albert) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied: “De steppe zal bloeien”: lied 608 (t. Huub 

Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 

 

 gebeden en gaven, 

bediening van de doop 

 

Inzameling van de gaven; intussen luisteren we 

naar muziek. 

 

Voorbeden met doopgebed (met Marieke); we 

besluiten de voorbeden telkens met 

… gebedsstilte … 

vg Zo bidden wij: 

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 

 

Dooplied: “Verbonden met vader en moeder” 
(t.Hans Peters jr/Theo Kersten, m. Hans Peters jr.; 
Geroepen om te zingen, 79) 

Intussen wordt de dopeling binnengebracht. Ook 

de kinderen uit de oppas en de kinderdienst 

komen in de kerkzaal. 

De kinderen mogen vooraan blijven zitten; willen 

ze dat liever niet, neemt u dan gerust uw eigen 

kind(eren) over van de oppassers en de 

kinderdienstleiding. 

 

Inleiding op de doop en aansteken van de 

doopkaarsen van Zoë en Eliza 

 

Vraag aan de ouders: 

Verlangen jullie dat jullie kinderen worden 

gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest? 

ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 

 

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 

 allen gaan staan 

 

allen gaan zitten 

 

Bediening van de doop aan 

Milo Noah - 10 juli 2014 

Marieke Cornelie Hanne - 30 september 2016 

 

Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van 

de kinderen 



 

 

 

Aanvaarding van de nieuwe doopleden 

Vraag aan de doopouders 

vg Jullie ontvangen Milo en Marieke vandaag 

als gedoopte kinderen terug in jullie gezin. 

Beloven jullie dat jullie hen voor zullen gaan op de 

weg die ons gewezen is door Christus onze Heer, 

zodat zij hun doop kunnen leren verstaan? 

 

Antwoord van de doopouders: 

Marieke Jonker en Yvo de Vries 

Hiltje Kuijt-Veenstra en Edwin Kuijt 

 

Lied: “Ik hoop” (t. Coot van Doesburgh, m. Eben 

E. Exford; Licht, 100) 

 

Vraag aan de gemeente allen gaan staan 

vg Wilt u deze gedoopte kinderen van God in 

uw midden ontvangen, hen dragen in uw gebeden 

en samen met hen de weg van Christus gaan? 

allen Ja, dat beloven wij. 

 

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. 

allen blijven staan 

Zegen 

 

Beaming van de zegen = slotlied: “U zij de 

glorie”:  lied 634 

(t. Henk Jongerius, m. George Frideric Handel) 

 

Bij het verlaten van de kerkzaal mogen alle 

kinderen hun collectebijdrage doen in de doos 

voor Oeganda. 

 

Zondagsbrief 16 april 2017 
Voorganger: ds Ellie Boot 
Organist: Hein Hof  
Ouderlingen: Hannah Wicherink, Jan Vogel 
Diaken: Wouda Bakker 
Lector: Dineke Schreiber 

Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Zondagskind: Sjoerd van de Kamp 
Welkomstdienst: Coralien Toom    
Oppas: Hester Beukers, Sanneke Beukers 
Koster: Harry van de Klok 

Foto’s: Ria Kooistra 

Koffiedienst: Annie Schuurman, Janny van der Veen 
Geluidsdienst: Jan van de Kuilen 
 
Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie; de tweede 
collecte is voor muziek en liturgie. 

De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda.  
 
Bij de eerste collecte: eigen diaconie 
Een collecte voor mensen uit onze directe omgeving; 

voor mensen dichtbij, die het soms (financieel) moeilijk 

hebben. Ook hiervoor is uw bijdrage gewenst en soms 
zelfs hard nodig.  
 
Kaart 
We tekenen een kaart voor Roel en Rie de Langen, de 
grootouders van Marieke, die hier niet bij kunnen zijn, 
met een hartelijke groet uit ons midden.  

Er is een derde kaart voor Henk Westerman: hij ligt 
met rugpijn en een gebroken wervel in het ziekenhuis. 
We wensen hem van harte beterschap. 
 
Rommelmarkt in de Eshof 
Zaterdag 13 mei vindt de rommelmarkt plaats. U kunt 

al uw spullen inleveren op donderdag en vrijdag 12 

mei van 18.00 tot 20.00 uur. Wij accepteren alles 
behalve witgoed, beeldbuizen en groot meubilair. Wilt u 
een taart bakken of eigengemaakte jam bijdragen? 
Graag! Deze lekkernijen zijn altijd heel erg populair. 
Heeft u spullen die u nu al kwijt wilt, dan kunt u contact 
opnemen met Ruud Stitselaar. Voor overige vragen 

kunt u contact opnemen met Remco van den Burg. En 
lijkt het u leuk om mee te helpen met de organisatie, 
geef u zelf dan op als vrijwilliger. Remco van den 
Burg: 06 33686242; Ruud Stitselaar: 06 13064565 
 
Agenda 
Ma 17 april.20.00u Repetitie Anatevka, De Eshof 

Wo.19 april 13.30u Activiteitengroep, De Eshof  
wo.19 april 20.00u Repetitie Cantorij, De Eshof 

do.20 april 20.00 u Kerkenraad, De Eshof 
 
Verdere informatie over de kerk: 
www.pgdeeshof.nl; op www.kerkdienstgemist.nl     zijn 

de kerkdiensten in de Eshof te beluisteren, rechtstreeks 
of als archiefopname. 
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