
 
Zondag 29 april 2018 

Vijfde zondag van Pasen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stil gebed; in dit moment van voorbereiding luisteren we 
naar muziek.     
      allen gaan staan 

Groet 

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. 
 
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: Kyrië 
(Jan Pasveer; lied 367d) 
 
Gloria: Lied 304 (Zing van de Vader die in den beginne) 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen. Daarna krijgen ze het licht mee 
en mogen naar de kinderdienst gaan. 
Lezing uit het Eerste Testament: Genesis 6, 5-22 
 
Lied: ‘De vloed van vóór de tijd’ 
(t. Huub Oosterhuis, m. Rinus den Arend; Verzameld 
Liedboek 288) 
 
Epistellezing: 1 Johannes 3, 18-24 
 
Lied 970: 1, 2, 3 (Vlammen zijn er vele) 
 
Evangelielezing: Johannes 15, 1-8 (staande) 
 
Lied 708: 6  
(allen gaan zitten) 
 

Overweging 
 
Lied 657  (Zolang wij ademhalen) 
 

gebeden en gaven 
 
De kinderen komen terug uit de kinderdienst; 
inzameling van de gaven 
 
Voorbeden, telkens besloten met ‘Kom, hoor ons 
verlangen’ 
(t. Sieds Prins, m. Tom Löwenthal) 
 
Stil gebed; Onze Vader: 
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: Lied 655 (Zing voor de Heer een nieuw gezang) 
 
Intussen komen de kinderen uit de oppas terug in ons 
midden. 
 
Zegen 
 
allen: lied 431b 
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Voorganger: ds Joep Dubbink 
Organist: Erik van Veelen 
Ouderlingen: Jan Beitler en Jan Hofman 
Diaken: William Bouw 
Zondagskinderen: Milou en Cato van Rootselaar 
Lector: Dineke Schreiber 
Koster: Frans Schimmel 
Welkom: Joke van der Klok 
Geluid: Jan van de Kuilen 
Kinderdienst: Heidi van Rootselaar 
Oppas: Elza Ipenburg en Sanneke Beukers 
Koffiedienst: Lien Vogel en Ina van Heiningen 
 
Collecten 
De eerste collecte is  voor het Straatpastoraat 
Amersfoort. De tweede voor Muziek en Liturgie. 

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 

 



De kinderen mogen hun bijdrage doen in de doos voor 
Oeganda. 
 

  
 
Bij de eerste collecte: Straatpastoraat Amersfoort 
Wij vragen uw aandacht voor het Straatpastoraat te 
Amersfoort. De stichting heeft een straatpastor in dienst 
die vorm en inhoud geeft aan de geestelijke zorg voor 
mensen die op straat leven en die in de opvang verblijven. 
Daarmee vervult de stichting een behoefte waarin eerder 
niet was voorzien in het pakket aan hulpverlening. De 
straatpastor respecteert de religieuze of 
levensbeschouwelijke achtergrond van een ieder die zij 
ontmoet. Daarachter schuilt het verlangen naar een 
samenleving waarin we elkaar met respect tegemoet 
treden. Onze bijdrage is zeer welkom. 
 
Snuffelkraam 
U krijgt een laatste kans om leuke dingen zoals kettingen, 
kralen, sjaals, snuisterijen, borduursels en door Greet Luth 
gemaakte handwerken enz. te kopen.  Op 26 mei is de 
snuffelkraam namelijk nog één keer te bezoeken tijdens  
de rommelmarkt in de Eshof. Alles om onze jeugd te 
helpen om hun Oeganda droom uit te laten komen.  
 
Rommelmarktorganisatie vraagt helpende handen 
Op 24 en 25 mei tussen 18.00 en 20.00 uur worden 
spullen gebracht. Om deze te sjouwen en te verdelen over 
de diverse stands zijn veel handen nodig.  
Ook op de rommelmarkt zelf op 26 mei tussen 09.00 en 
12.00 uur hebben we  mensen nodig die het leuk vinden 
om te helpen bij de verkoop van de spullen.  Daarnaast 
zijn wij ook op zoek naar een aantal vrijwilligers die in de 
keuken en in het Grand Café de catering op zich willen 
nemen. Het geld van de rommelmarkt gaat dit jaar naar 
het Queen of Peace project in Oeganda van de Eshof & de 
Paulus parochie. Lijkt het je leuk om mee te helpen? Laat 
het ons dan weten via: rommelmarktdeeshof@gmail.com 

 
Kaart 
Met de kaart die wij vandaag tekenen willen wij Cees de 
Vries een hart onder de riem steken. We wensen hem 
sterkte  bij het verwerken van de teleurstellende 
berichten die  hij van het UMC te horen heeft gekregen na 
onderzoek. 
 
Bloemen 
De bloemengroet is voor Johan Engel. Hij viert  vandaag 
zijn 90e verjaardag.  Wij feliciteren hem van harte!  
 
Agenda 
ma. 30 april t/m ma. 7 mei: oecumenische reis naar 
Ierland. 
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