
 
 

Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof 
10 mei 2020 – Vijfde zondag van Pasen, ‘cantate’ 

 
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: (delen uit) Exodus 19 
 
Muziek 
 
Overweging 
 
Lied:  ‘Zing een nieuw lied, alle landen’: lied 96a  
(t. Maurits van Vossole, m. Ignace de Sutter) 
 
Refrein :  
Zing een nieuw lied, alle landen. 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
 
1.Zing een niueuw lied voor de Heer, alle landen, 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
Kondig zijn roem bij de heidenen aan. 
 
Refrein :  
Zing een nieuw lied, alle landen. 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
 
4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 
Wijf alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw koning, want Hij is nabij! 
Refrein 

Gebeden en ‘Onze Vader’; de gebeden worden telkens 
besloten met lied 900: ‘Nada te turbe’ 
(t. naar Theresia van Avila, m. Jacques Berthier) 
 
Nada te turbe, nada te espante; 
Quien a Dios tiene nada lefalta.  
Nada, te turbe, nada te espante; 
Sólo Dios basta. 
 
(vertaling: laat niets je verontrusten of wanhopig 
maken, wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort, 
God alleen is genoeg.)  
 
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: ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’: lied 
976 (t. Sytze de Vries, bij 2 Kor. 3,1-4; m. Willem Vogel) 
 
1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven,  
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
Herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
2. Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijdt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
Muziek 
 

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 

 


