
 
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof – 
19 april 2020 – tweede van de Paastijd 

 
Live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en de 
facebooksite van Protestantse Gemeente ‘de Eshof’ 
En op een later tijdstip via het YouTubekanaal. 
 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel vooraf 
 
Lied: ‘Rond het licht dat leven doet’: lied 287, 5  
(t. André Troost, m. Mühlhausen 1662/Halle 1704)  
 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straalt ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 
Begroeting 
 
Lezing: Exodus 16,3-27 
 
Lied: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’: lied 655  
(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 
 
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen 
 
2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het leven zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
3. Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 
 
4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Voor mensen die naamloos …’: lied 647  
(t. Henk Jongerius, m. Jan Raas) 
 
1. Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
Wij krijgen een naam. 
 
2. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 
3. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 
4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam.  
 
Gebeden en ‘Onze Vader’:  
 
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.  
 
Zegenbede 
 
Lied: ‘De aarde is vervuld …’: lied 650  

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 
 



(t. Willem Barnard, m. Frits Mehrtens) 
 
1.De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 
2. Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 
4. Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 
5. De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 
6. Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
7. Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 
Muziek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


