
 

 

 
Zondag 1 april 2018 

Eerste zondag van Pasen 

 

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 

 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding 
luisteren we naar muziek. 
 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 
“Gij die uw gemeente bijeenroept” (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal; Verzameld 
Liedboek 638) 

 
allen gaan zitten  

 
Smeekgebed; elke strofe wordt besloten met: 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: “Christus, onze Heer, verrees”: lied 624 

(t. Lyra Davidica 1708, vert. onbekend, m. 
Londen 1708) 
 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de eerste Paasdag 
 
Lied: “Ik zal er zijn voor jou” 
(t. Hanna Lam, m. Frits Mehrtens = lied 650) 
 
 
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). 
 
Inleiding op de evangelielezing: “U zij de glorie”:  
lied 634  
(t. Henk Jongerius, m. George Frideric Handel) 

 
Evangelielezing: Johannes 20,1-18 
 
Acclamatie: “Tussen waken, tussen dromen” 
(t. Hanna Lam, m. Barbara Zwaal; Eva’s lied 23) 
 
Overweging 
 
Lied: “Het lied van de opstanding”: 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; we besluiten de 
voorbeden telkens met 
… gebedsstilte … 
vg Zo bidden wij: 
 

(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Dooplied: “Jouw leven staat aan het begin”: lied 
354 (t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
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 
 

Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie dochter wordt gedoopt 
in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest? 
ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 
 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis: lied 340b 

 
Bediening van de doop aan 

Amy - 13 december 2017 
 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van 
de kinderen 
 

Aanvaarding van het nieuwe dooplid 
Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Amy vandaag als 
gedoopt kind terug in jullie gezin. Beloven 
jullie dat jullie haar voor zullen gaan op de 
weg die ons gewezen is door Christus onze 
Heer, zodat zij haar doop kan leren verstaan? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Gerbrand Lubbersen en Laura Lubbersen-
Zuiddam 
 
Gedicht (door Laura) 
 
Vraag aan de gemeente allen gaan staan 
vg Wilt u dit gedoopte kind van God in uw 
midden ontvangen, haar dragen in uw 
gebeden en samen met haar 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: “Ga met God en 
Hij zal met je zijn”: lied 416 (t. Jeremiah Rankin, 
vert. Gert Landman, m. Ralph Vaughan Williams) 
 
Bij het verlaten van de kerkzaal mogen alle 

kinderen hun collectebijdrage doen in de doos 
voor Oeganda. 
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Collecten 
De eerste collecte is voor de Eigen Diaconie. 
De tweede collecte is voor Jeugd- en 
Jongerenwerk. 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 die het financieel moeilijk hebben. Dit 
kan komen doordat ze hun werk hebben verloren 
of onverwacht voor (te grote) uitgaven staan 
waardoor mensen of gezinnen aan het einde van 
de maand hun vaste lasten niet meer kunnen 
betalen. De diaconie probeert deze mensen verder 
te helpen. Niet alleen financieel maar ook door 
hen te wijzen op de hulp die mogelijkerwijs 
geboden kan worden door de Gemeente, 
stichtingen en het NDB.  
 
Kaart 
We tekenen vanmorgen een kaart als groet voor 
Ria Kooistra-Timmer. Ze is sinds 22 maart thuis 

uit het ziekenhuis en moet nog lange tijd kalm 

aan doen. We wensen haar van harte beterschap 
toe. 
 
Reformatie en Contrareformatie 
Donderdag 5 april, 20-22 uur, De Eshof 
Pater Adri Maat staat deze avond stil bij 500 jaar 
Luther. Wat heeft de katholieke kerk gedaan 
nadat ze wakker was geschud door de acties van 
Luther, Calvijn en Zwingli? Dat betekent dat we 
ook stil moeten staan bij de zogenaamde 
Contrareformatie. Zijn de verschillen tussen 
katholieken en protestanten echt zo groot als 
sommigen denken. En hoe zit het met de 
vooroordelen, die er nog steeds zijn. 
Kortom, een boeiende lezing, waarin we veel van 
elkaar kunnen leren. 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.pgdeeshof.nl  
 
Ruim de kast eens op 

…en breng armbanden, kettingen, kralen, sjaals, 
snuisterijen, borduursels of leuke 
keukenspulletjes, die een vergeten leven lijden, 
bij ons, zodat wij er in de Eshof en straks op 
Koningsdag en op de rommelmarkt een leuke 
snuffelkraam mee vol kunnen hangen! Die mooie 
dingen kunt u dan weer kopen en zo krijgen zij 
een nieuw leven bij een nieuwe blije eigenaar. U 
zult versteld staan van de mooie dingen die er nu 
al binnen zijn gekomen en die u voor gemiddeld 
€2,00 kunt kopen. Ook zullen er mooie 
schilderijen te koop zijn, gemaakt door de 
getalenteerde vader van Mieke van Vliet- 
Hogervorst, die hij voor de Oeganda-actie ter 

beschikking heeft gesteld. De opbrengst is voor 
ons eigen diaconale jongeren project. 
De eerste snuffelkraam is op 22 april in de Eshof, 
na de kerkdienst voor en door de Oegandagroep. 
De tweede snuffelkraam is op Koningsdag. Daarna 
kunt u ons nog vinden op de rommelmarkt. 
Spulletjes brengen bij Willemien van Putten, 
Elzenlaan 40, telefoon 2580950, e-mail: 
willemien@vputten.com of bij Ineke Aukema, 
Julianalaan 74, telefoon 2535862, e-mail: 
aukepaul@hotmail.com. 
Het team: Jantien Fontein, Eef van den Hoorn, 
Ineke Aukema en Willemien van Putten 
 

Taartenactie  
Voor uw speciale gelegenheid bakken wij de 
lekkerste taarten, zowel appeltaart, 
chocoladetaart, monchoutaart of kwarktaart. 
Per taart vragen wij 12,50 euro. De gehele 
opbrengst zal gaan naar het diaconaal project 
Queen of peace Highschool in Oeganda. 
Interesse? Op de statafel ligt een 
aanvraagformulier dat u kunt mailen naar 
queenofpeace.deeshof@gmail.com of inleveren 
bij: Sandra van Valkengoed, Korenbloemlaan 1. 
 
Paaskaars 

De nieuwe paaskaars is gemaakt door Zwaan 
Nobels-Zielman. Zelf schrijft ze erover: Ik heb 

http://www.pgdeeshof.nl/


 

 

een weg geschilderd die van donker naar licht 

gaat, mijn beleving is dat in ieder mensenleven 
donkere periodes voorkomen maar dat de weg 
uiteindelijk altijd naar het licht gaat. Daarnaast 
heb ik het veelkleurige licht geschilderd. 
 
Expositie voor het laatst 
Vandaag is voor het laatst de expositie van 
Lilianne Vloet in de Eshof te bezichtigen. Ook de 
film is nog te zien en het boek met foto’s is te 
koop (er liggen exemplaren in de consistorie; kom 
daar even langs, als je een boek wilt kopen). We 
bedanken Lilianne, dat we haar foto’s in de 
Veertigdagentijd in de Eshof mochten 
bewonderen! 
 
Agenda 
wo. 4 april-20.00 uur: Diaconie, de Eshof 
wo. 4 april-20.00 uur: Repetitie Cantorij, de Eshof 
do. 5 april-20.00 uur: Moderamen, de Eshof 
do. 5 april-20.00 uur: Vorming en Toerusting – 

‘Reformatie en Contrareformatie’, 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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