
Liturgie van het morgengebed vanuit de Eshof 
24 mei 2020 – Zevende 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 
 
Lezingen: Exodus 20,22-24; Lukas 24,49-53 
 
Lied: ‘De Heer is opgetogen’: lied 666  
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 
 
1. De Heer is opgetogen. 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen  
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 
 
2. De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn Koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks, op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal. 
 
Overweging 
 
Muziek 
 

Gebeden en ‘Onze Vader’; de gebeden worden telkens 
besloten met ‘Veni sancte spiritus’  
(lied 681; t. Taizé, m. Jacques Berthier) 
 
Veni sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni sancte Spiritus, 
veni sancte Spiritus. 
 
Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
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. 
 
Zegen 
 
Lied: ‘Wij zijn geen mensen van het sterke woord’  
(t. Jan Bosman, m. Loys Bourgeois; Zingenderwijs 170) 
 
1. Wij zijn geen mensen van het sterke woord, 
een kwetsbaar klein verhaal vertelt ons leven. 
Maar speurend hebben wij een stem gehoord. 
Zij heeft ons vruchtbaar aan elkaar gegeven: 
‘Jouw weg met mij zet zich ook morgen voort, 
als in mijn hand jouw naam staat opgeschreven’. 
 
2. De Geest ten leven leidt ons op die weg. 
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken. 
Ons leven komt voorgoed bij God terecht, 
als wij ons brood met anderen willen breken: 
‘Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd. 
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken.’ 
 
3. De Geest van hem die als het tarwegraan 
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen, 
is God die adem schept in ons bestaan 
en ons nabij is waar wij tastend vragen. 
Hij zal met ons de weg ten einde gaan: 
een God als mens al onze levensdagen. 
 
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 

 


