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Muziek 
 
Openingszang: ‘U zij de glorie’:  lied 634  
(t. Henk Jongerius, m. George Frideric Handel) 
 
1.U zij de glorie. opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

Groet 

 

Morgengebed 
(Dietrich Bonhoeffer, fragmenten, 1943) 

 

In de vroegte roep ik tot u. o God. 

Help me bidden 

en al mijn gedachten te wijden aan u.  

Ik kan het niet alleen. 

 

In mij is het donker, maar bij u is er licht,  

ik ben eenzaam, maar u laat mij niet in de steek, 

ik ben angstig, maar u steunt mij, 

in mij is onrust, maar bij u is er vrede, 

ik ben verbitterd, maar u bent geduldig,  

ik kan uw wegen niet begrijpen, 

maar u kent de weg die ik gaan moet. 

 

Vader in de hemel, 

ik loof u en dank u voor de rust van de nacht, 

ik loof u en dank u voor de nieuwe dag  

ik loof u en dank u voor al uw goedheid en trouw 

in het leven dat achter mij ligt. 

U deelde veel goeds aan mij uit, 

laat mij nu ook het zware gewicht uit uw handen 

ontvangen. 

U laadt niet meer op mijn schouders dan ik kan 

dragen. 

U weet wat het allerbeste is voor uw kind. 

 

Jezus Christus, mijn Heer, 

u was net als ik arm ellendig, 

gevangen verlaten, 

ieder menselijk lijden kent u. 

U blijft bij me 

en zoekt naar mij. 

 

Uw woord wil ik horen 

uw roepstem verstaan. 

Naar U wil ik mij keren 

en U wil ik volgen. 

Amen. 

 

Lied: ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’: psalm 

118,1 (t. Jan Wit, m. Genève 1551) 

 

1.Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid.  

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 
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Evangelielezing: Het verhaal van een levende 

(Johannes 20,1.11-17) 

(t. Huub Oosterhuis; Verzameld liedboek p.446) 
  

Op de eerste dag der week, 

vroeg in de morgen, donker was het nog, 

kwam Maria Magdalena bij het graf. 

En zij zag 

dat de sluitsteen van het graf was weggerold. 

  

Schreiend boog zij zich voorover 

om in het graf te kunnen zien. 

Toen zag zij 

op de plaats waar Jezus' lichaam had gelegen, 

twee vreemdelingen, in stralend wit. 

Zij zeiden: Waarom huil je zo? 

Omdat ze mij mijn heer ontstolen hebben  

en ik niet weet waar ze hem hebben neergelegd. 

 

Toen keerde zij zich om, toen zag zij Jezus staan.  

Maar zij wist niet dat hij het was, 

haar ogen herkenden hem niet. 

Jezus sprak tot haar: 

Wat huil je, wie zoek je? 

  

Zij dacht dat het de tuinman was  

en zei: Heb jij hem weggenomen?  

Zeg me dan waar je hem hebt neergelegd. 

Jezus zei tot haar: Maria. 

  

Zij herkende hem en zei: 

Rabboeni, lieve meester 

en zij omklemde zijn voeten. 

 

Jezus sprak: Houd mij niet vast 

want ik ben nog niet opgegaan  naar mijn vader. 

Maar ga mijn broeders zeggen: 

Dit heeft hij gezegd: 

Ik zal opgaan naar mijn vader en naar jullie vader, 

naar mijn God en jullie God. 

 

Acclamatie: ‘Licht dat terugkomt’ (t. Marijke de 
Bruijne, m. Anneke Plieger-van der Heide; uit: ‘Als de 
graankorrel sterft…’) (driemaal) 
 
Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. 
Vrede die bij ons blijft. 
 

Overweging 

 

Muziek  

 

Voorbeden; aan het begin en als afsluiting van de 

voorbede zingen we de acclamatie: ‘Verborgen God…’ 

 

Verborgen God, laat Je toch vinden, 

treed toch tevoorschijn, laat Je zien! 

Wij zoeken Jou met hart en zinnen, 

wij zoeken Jou met hart en ziel. 

Geef ons de kracht die ene stap te doen 

weg van onszelf, Nabije naar Jou toe. 

 

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. 

 

Zegenwens 

 

Slotlied: ‘Gij zijt voorbij gegaan’ (t. Huub Oosterhuis, 

m. Jean Tabourot; Gezangen voor liturgie 451) 

 

1.Gij zijt voorbij gegaan, een steekvlam in de nacht. 

De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart. 

In flarden hangt uw woord om onze wereld heen, 

wij leven in u voort, wij zijn met u bekleed. 

 

2. Gij zijt voorbijgegaan, een voetspoor in de zee, 

Gij zijt te ver gegaan, Gij zijt een mens te veel, 

Gij zijt voorgoed, Gij zijt verborgen in uw God. 

Geen stilte spreekt U uit, ondenkbaar is uw dood. 

 

3. Gij zijt voorbijgegaan, een vreemd bekend gezicht, 

een stuk van ons bestaan, een vriend, een spoor van 

licht. 

Uw licht is in mijn bloed, mijn lichaam is uw dag, 

ik hoop U tegemoet zolang ik leven mag. 

 

Muziek 

 

 

Voorgangers: ds. Ellie Boot en Ben Piepers  
Organist: Erik van Veelen 
Zangers: Vivianne Hegge, Jantine Alfrink en Henk 
Boswijk 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Opname: Coralien Toom 
Geluid: Thijmen Toom  
Afbeelding: Jeltje Hoogekamp 
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Collecten 
De eerste collecte is voor het Noodfonds eigen 
Diaconie en de tweede voor het Pastoraat.  
Bijdragen van de kinderen zijn bestemd  voor hulp aan 
vluchtelingen. Zo wordt het project gesteund van 
‘Nacht Zonder Dak’. Dit is een project waarbij kinderen 
een nacht in een eigengebouwd ‘huis’ kunnen 
overnachten en zo meeleven met vluchteling kinderen.  
 
Bij de eerste collecte: Noodfonds eigen Diaconie 
In deze periode van crisis gaan mensen een zware 
periode door, sommige ook financieel. Wij hebben 
(nog) geen zicht op mensen in onze directe omgeving 
die hierdoor mogelijk in de problemen komen, maar 
willen ons daarop wel voorbereiden. Daarom willen 
wij extra aandacht geven aan ons noodfonds, zodat de 
diaconie ook de middelen heeft om deze  mensen te 
helpen wanneer ze het nodig hebben. Uw steun wordt 
enorm gewaardeerd! 
 
We verzoeken u het bedrag dat u zou bestemmen 
voor de collectes over te maken naar het volgende 
rekeningnummer: NL30 RABO 0382 2047 35 t.n.v. 
Prot. Gem. De Eshof kerkrentmeesters. Wilt u bij de 
omschrijving aangeven waarvoor het bedrag bedoeld 
is: Noodfonds eigen Diaconie, Pastoraat of Hulp aan 
vluchtelingen. 
 

 
 
 

 

 


