
 

 

 
Zondag 21 april 2019 

Eerste zondag van Pasen 
 

Muzieknotaties mogen niet op internet worden gezet. 
Wilt u een liturgie ontvangen met de muzieknotaties erin 

van de liederen die niet in het liedboek staan, stuurt u 
dan een mail aan 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. 
 
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: ‘O vlam van Pasen, steek ons aan’: lied 
637 (t. André Troost, m. ‘Daar juicht een toon…’) 

 
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: ‘Wij bidden om een 
nieuw begin’ 
 
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: Jesaja 51,9-11 
 
Lied: ‘Groen ontluikt de aarde’: lied 625,1 (t. John 
Macleod Campbell Crum, vert. Sytze de Vries, m. ‘Noël 
nouvelet’) 
 

Evangelielezing: Johannes 20,1-18 

 
Lied: vers 2 en 3 van ‘Groen ontluikt de aarde’ 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
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 beginnen en eindigen de 
gebeden met de acclamatie ‘Omdat Hij leeft´ 
(t. Maria Koning, m. Bill Gathier; Opwekking 47) 
 
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 oppas en de kinderdienstleiding. 
 
Inleiding op de doop 
 
Vraag aan de ouders: 
Verlangen jullie dat jullie kind wordt gedoopt in de Naam 
van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
ouders JA, DAT VERLANGEN WIJ. 
 allen gaan staan 
Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis 
vg  Ik geloof 

in het goede dat in mensen is. 
In warmte en oprechtheid; 
in nabijheid en vriendschap. 
 

allen Ik geloof 
in een wereld zonder oorlog en geweld, 
zonder verschil tussen arm of rijk, 
tussen blank of zwart. 
 

vg Ik geloof in liefde 
 in al haar vele vormen. 

 
allen Ik geloof 

dat er Eén is, 
die groter is dan ons hart; 
hij legt die liefde in ons – 
God is zijn naam. 
 

vg Ik geloof 



 

 

dat Hij liefheeft ten dode toe 
door Jezus zijn Zoon, onze bondgenoot. 
 

allen Ik geloof 
 dat ik mag groeien 
 en elke dag opnieuw beginnen. 
 Ik geloof dat Jezus in ons midden is  

in kracht en in Geest. 
Amen. 

allen gaan zitten 
 
Gedicht (door Joke Dijkman-Knoppersen) 
Ik wens je twee stevige voeten  
om door het leven te gaan.  
Ik wens je twee krachtige handen  
om anderen bij te staan.  
Ik wens je een mond 
om te lachen met vrienden die vrolijk zijn,  
maar ook om mensen te troosten  
bij tegenspoed en pijn. 
Ik wens je twee heldere ogen  
om te zien, wat kwaad is en goed.  
Dan zul je altijd kennen  
de weg die je volgen moet.  
Ik wens je een liefdevol hart toe,  
een hart, dat mensen bemint.  
Maar bovenal heb je Gods zegen, 
word heel gelukkig, mijn kind. 

 
Bediening van de doop aan 

Cornelis Jan   28 oktober 2018 
Dorothy   22 januari 2019 

 
Aanbieden van de doopkaars en het cadeau van de 
kinderen 
 

De kaars voor Dorothy wordt overhandigd aan de 
peetouders: 
vg Aan jullie, Marijke en Willem de Jong, om 
Dorothy met liefde te omringen en te helpen dit 
licht voor haar brandend te houden. 

 
Aanvaarding van het nieuwe dooplid 

Vraag aan de doopouders 
vg Jullie ontvangen Cas en Dorothy 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? 
Of: Beloof jij jouw partner hierin te steunen? 
 
Antwoord van de doopouders: 
Aliët Knoppersen en Henk Bonestroo 
Edith Kòtai en Geza Molnar 
 allen gaan staan 
Vraag aan de gemeente 
vg Wilt u deze ouders en hun kinderen 
opnemen in ons midden, met hen Gods Naam 

belijden, vreugde en vragen met hen delen en hen 
dragen met uw liefde en uw geloof? 

 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. 
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Woorden van verbeelding: 
Wegen tot God zijn als zonnestralen. 

 
Paaskaars 
De nieuwe paaskaars is gemaakt door de kinderen van 
de basiscatechese. Bij de kaars schrijft Gerwin Duine 
(basiscatecheet) in de Rondom: “Elk kind mocht zijn 
eigen favoriete symbool kiezen of noemen en deze heeft 
een plek gekregen op de kaars. De zon, de vredesduif, 
Geloof-Hoop-Liefde, hartjes, de regenboog. Je ziet ze 
allemaal in felle kleuren terug op de kaars. Op de 
achterkant hebben we allemaal een mens afgebeeld, 
een symbool voor alle gemeenteleden, waarvan er niet 
één hetzelfde is. In welke figuur herken jij jezelf?” 
 



 

 

Collecten 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie en de 
tweede voor het Jeugd- en Jongerenwerk. De kinderen 
mogen hun bijdrage doen in de doos voor Oeganda. 
 
Bij de eerste collecte: Eigen diaconie 
Naast de vele diaconale organisaties die wij steunen en 
waarvoor vaak een collecte bestemd is heeft de diaconie 
van de Eshof ook uw steun hard nodig. Met uw steun 
kunnen wij gezinnen in Hoevelaken, die in financiële 
nood verkeren, op weg helpen. Algemeen doel van deze 
hulpverlening is mensen de weg wijzen,  te begeleiden 
naar zo zelfstandig mogelijk functioneren in de 
maatschappij en zo nodig financiële hulpverlening. In 
noodsituaties is het mogelijk eerst crisishulp te verlenen 
door geld of goederen te geven. Helaas zijn er nog veel 
gezinnen in Hoevelaken die deze steun heel hard nodig 
hebben. Uw bijdrage aan dit doel wordt enorm 
gewaardeerd! 
 
Kaart 
Er gaat een kaart naar Rina Dijkstra. Zij is op 15 april 
geopereerd aan een darmtumor. We wensen haar van 
harte heel goed herstel toe. 
Een tweede kaart is voor Roel en Barend Kiers. Roel 
ondergaat bestralingen in haar hals en gezicht die veel 
nare bijwerkingen hebben. Voor beiden zijn dit zware 
weken. We wensen hen van harte sterkte. 
 
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. 
 
De Eshof rommelmarkt  
De jaarlijkse rommelmarkt vindt dit jaar plaats op 
zaterdag 25 mei van 09.00 tot 12.00. 
Op 23 en 24 mei is er tussen 18.00 en 20.00 de 
gelegenheid om uw spullen bij ons te komen brengen.  
Als u veel spullen heeft of nu al uw spullen kwijt wilt, 
neem dan contact op met de organisatie. 
Rommelmarktdeeshof@gmail.com; tel. 0614575347. 
  
Agenda 
di. 23 april, 10.00 uur: Liturgische Vormgroep, 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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