
 
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof – 
26 april 2020 – Derde zondag van Pasen 

 
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, 28-30 en 17, 1-7 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ 
(t. Alex van Ligten, m. Anders Ruuth; Zangen van zoeken 
en zien 252) 
 
1. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
Wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 
2. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God 
wees met ons in al het lijden, 
wees warmte en licht, een menselijk gezicht 
nabij ons in donkere tijden. 
 
3. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen: 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft, 
geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

4. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
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: ‘Het lied van de opstanding’: lied 608 
(t. Huub Oosterhuis; m. Antoine Oomen) 
 
1. De steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schlepping, 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal  bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2. De ballingen keren. 
Zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 

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 
 



Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen, 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven! 
 
Muziek 
 
 


