
Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof 
17 mei 2020 – Zesde 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 20,1-21 
 
Lied: ‘Wij kiezen voor de vrijheid’: lied 311 (t. Wim van 
der Zee, m. Frits Mehrtens) A: vrouwen, B: mannen 
 
Melodie A: 
 
1. Wij kiezen voor de vrijheid 
die God ons heeft beloofd: 
Hij heeft de boze goden 
van al hun macht beroofd. 
 
Melodie B: 
 
1. Weg met de stomme beelden, 
die maken God te klein: 
Hij zal ons zelf vertellen 
wie Hij voor ons wil zijn. 
 
A+B 3. En Hij heeft ook gegeven  
 dat je Hem noemen mag: 
 maak dan jezelf niet groter  
 met Gods naam als je vlag. 
 
A 4. En neem voluit de vrijheid,  
 één dag van feestelijkheid, 
 om opgewekt te vieren  
 dat God ons heeft bevrijd. 

B 5. Hoor ook naar de verhalen  
 van wie zijn voorgegaan: 
 want God, de God van gist'ren  
 is met ons doorgegaan. 
 
A+B 6. Geef ruimte aan je naaste,  
 geschapen naar Gods beeld: 
 want alle mensen heeft Hij  
 zijn leven meegedeeld. 
 
A 7. Blijf met elkaar verbonden  
 als mens, als man of vrouw: 
 zo is tot in de diepte  
 ook God zijn liefde trouw. 
 
B 8. Wil zó ruimhartig delen  
 dat niemand stelen moet: 
 God liet ons samen wonen  
 in ’t land van overvloed. 
 
A+B 9. En breek niet met je woorden  
 een anders leven stuk: 
 want God sprak tot ons allen  
 het woord van ons geluk. 
 
A+B 10. Gun dan elkaar het goede,  
 zo is het ons gegund: 
 je leven is pas leven  
 als je ook geven kunt. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
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 

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 

 



want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Zegen 
 
Lied: ‘Ga dan op weg’ (t. Jacqueline Roelofs-van der 
Linden, m. Freylinghausen 1704; Zingenderwijs 49)  
 
1. Ga dan op weg naar een toekomst 
van vreugde en vrede. 
Zoek reisgenoten om samen 
die weg te betreden. 
En valt het zwaar, 
steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden. 
 
2. Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 
Geen hongersnood: 
wij delen samen ons brood. 
Er zal genoeg zijn voor velen. 
 
3. Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, 
niet te falen. 
Als wij dat doen, 
blijft onderweg ’t visioen 
liefde en warmte uitstralen.  
 
Muziek 
 


