
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof 
3 mei 2020 – Vierde 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 
 
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 17,8-16 
 
8In Refidim werd Israël aangevallen door de 
Amalekieten. 9Toen zei Mozes tegen Jozua: ‘Kies een 
aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten 
strijde. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan 
staan, met in mijn hand de staf van God.’ 10Jozua deed 
wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek 
ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, 
samen met Aäron en Chur. 11Zolang Mozes zijn arm 
opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maar liet 
hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. 12Toen 
Mozes’ armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een 
steen bij hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. 
Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn 
armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen 
opgeheven blijven totdat de zon onderging. 13Zo 
versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. 
 
14De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in 
een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten, 
en overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat niets op 
aarde nog aan het volk van Amalek herinnert.’ 15Toen 
bouwde Mozes een altaar, en hij noemde het ‘De HEER 
is mijn banier’. 16Hij zei: ‘Omdat Amalek de hand heeft 
durven opheffen tegen de troon van de HEER, zal de 

HEER strijd voeren tegen Amalek, in alle komende 
generaties.’ 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Zolang wij adem halen’: lied 657  
(t. Sytze de Vries, m. Wales 1865) 
 
1. Zolang wij adem halen, 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
Gebeden en ‘Onze Vader’ 
De gebeden worden afgewisseld door coupletten van 
het lied ‘Zoekend naar licht’ (lied 1005; t. en m. 
Bernadette Farrel, vert. Elly Zuiderveld-Nieman) 
 
2. Zoekend naar licht hier in het duister 
Zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
Scheid in de donkere nacht. 
Refrein: 
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Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. refrein 
 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. refrein 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. refrein 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. refrein 
 
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: ‘Vrede wens ik je toe’ (t. Roel Bosch, m. Trond 
Kverno; Zangen van zoeken en zien 147) tweemaal 
 
Vrede wens ik je toe 
Liefde wens ik je toe. 
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde, 
Vrede wens ik je toe. 
Zegen wens ik je toe. 
Aandacht wens ik je toe. 
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
Zegen wens ik je toe. 
 
Muziek 
 
 


