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DIENST VAN VOORBEREIDING 
 
Voorbereidend orgelspel 
 
Lied van voorbereiding: Lied 643: 1, 5, 7, 9 
Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,  
maakte de nacht tot morgen.  
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,  
heeft ons bevrijd van zorgen.  
 
Zing nu de Heer! Hij is getrouw.  
Ook als wij niet meer hopen,  
bloeien aan dorens van de rouw  
lachend de rozen open.  
 
Zing het de hoge hemel rond!  
’t Woord aan de dood ontsprongen  
werd weer een kracht in onze mond,  
brandend met vuren tongen.  
 
Jubel, want die in aarde lag  
zit op de troon verheven!  
Jubel, want elke blijde dag  
is ons zijn woord tot leven! 
 
Verstilling 
 
Overdracht aan predikant door ovd 
 
Aanvangspsalm: Psalm 81:1, 2, 3, 4 (gemeente 
gaat staan) 
Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, stem en tegenstem 
springen op voor Hem die ons heil bewerkte. 
 
Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. 

Vier bij volle maan met muziek en mond 
een hernieuwd verbond volgens oude wetten. 
 
Dit is ingezet als een eeuwig teken 
Jozef tot een wet, toen des Heren hand 
aan Egypteland machtig is gebleken. 
 
God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen. 
 
Bemoediging en groet 
 
Klein Gloria: Lied 195 
Ere zij de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest, als in den beginne, nu en immer,  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Gebed van toenadering en schuldbelijdenis 
 
Genadeverkondiging 
 
Credo: Lied 340b 
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige,  
Scheppers des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus,  
zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; 
ten derden dage wederom opgestaan van de 
doden; 
opgevaren ten hemel,  
zittende ter rechterhand Gods,  
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal  
om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke 
kerk; 
de gemeenschap der heiligen;  
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vleses; 
en een eeuwig leven. 
Amen, amen, amen. 
 



DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de dienst van het Woord 
 
De kinderen wordt gevraagd naar voren te 
komen 
 
Uitleg mbt hetgeen bij KND op programma 
staat  
 
Zingen: (kinderlied of projectlied) 
……………. 
 
Kinderen onder naspel naar nevendienst 
 
Lector: Apostellezing: Openbaring 1: 12b - 20 
Toen zag ik zeven gouden kandelaars, 13en 
daartussen iemand die eruitzag als een mens. 
Hij was gekleed in een lang gewaad en had een 
gouden band om zijn borst. 14Zijn haar was wit 
als witte wol of als sneeuw, en zijn ogen waren 
als een vlammend vuur. 15Zijn voeten gloeiden 
als brons in een oven. Zijn stem klonk als het 
geluid van geweldige watermassa’s. 16In zijn 
rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn 
mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. 
Zijn gezicht schitterde als de felle zon. 17Toen ik 
Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. 
Maar Hij legde zijn rechterhand op me en zei: 
‘Wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. 
18Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar nu 
leef Ik, tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van 
de dood en van het dodenrijk. 19Schrijf daarom 
op wat je gezien hebt: wat er nu is en wat hierna 
zal gebeuren. 20Dit is de betekenis van de zeven 
sterren die je in mijn rechterhand zag en van de 
zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn 
de engelen van de zeven gemeenten, en de 
zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten zelf. 
 
Antwoordlied: Psalm 150 
Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 

Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Lector: Evangelielezing: Lucas 24: 13 – 35  
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 
op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14Ze 
spraken met elkaar over alles wat er was 
voorgevallen. 15Terwijl ze zo met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe 
en liep met hen mee, 16maar hun blik werd 
vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17Hij 
vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te 
praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd 
staan. 18Een van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling 
in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen 
gebeurd is?’ 19Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze 
antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus van 
Nazaret, een machtig profeet in woord en daad 
in de ogen van God en van het hele volk. 20Onze 
hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood 
laten veroordelen en laten kruisigen. 21Wij 
leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël 
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde 
dag sinds dit alles gebeurd is. 22Bovendien 
hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in 
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen 
vroeg naar het graf gingen, 23vonden ze zijn 
lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er 
engelen aan hen waren verschenen, die zeiden 
dat Hij leeft. 24Een paar van ons zijn toen ook 
naar het graf gegaan en troffen het aan zoals 
de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen 
ze niet.’ 25Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie 
dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van 
begrip dat jullie niet geloven in alles wat de 
profeten gezegd hebben? 26Moest de messias 
al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie 
binnen te gaan?’ 27Daarna verklaarde Hij hun 
wat er in al de Schriften over Hem geschreven 
stond, en Hij begon bij Mozes en de Profeten. 
28Ze naderden het dorp waarheen ze op weg 
waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 



29Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om 
dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want 
het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij 
ging met hen mee en bleef bij hen. 30Toen Hij 
met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het 
brood, sprak het zegengebed uit, brak het en 
gaf het hun. 31Nu werden hun ogen geopend en 
herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken 
aan hun blik. 32Daarop zeiden ze tegen elkaar: 
‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 
33Ze stonden op en gingen meteen terug naar 
Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen 
aantroffen, 34die tegen hen zeiden: ‘De Heer is 
werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan 
Simon verschenen!’ 35De twee leerlingen 
vertelden wat er onderweg gebeurd was en 
hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door 
het breken van het brood. 
 
Verkondiging met thema: Hemelse verklaring 
 
Muzikale meditatie  
 
Zingen: Lied 903: 1, 3, 6 
Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
In het duister van de tijden 
ben ik nooit alleen geweest, 
want God gaf mij ten geleide 
op mijn wegen woord en Geest. 
Ja, de Heer doet mij geloven, 
Hij ontstak in mij het licht 
van het innerlijk gezicht, 
dat zal dood noch duivel doven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 
 
Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 

Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 
 

DIENST VAN DE GEBEDEN 
           
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Lied 642: 1, 3, 7, 8 
Ik zeg het allen, en de mond  
van allen zegt het voort,  
tot over ’t ganse wereldrond  
de nieuwe morgen gloort.  
 
Nu schijnt ons deze wereld pas  
der mensen vaderland:  
een leven dat verborgen was  
ontvangen we uit zijn hand.  
 
Nu is op aard geen goede daad  
meer tevergeefs gedaan,  
want wat gij goed doet is als zaad,  
dat heerlijk op zal gaan .  
 
’t Is feest, omdat Hij bij ons is,  
de Heer die eeuwig leeft  
en die in zijn herrijzenis  
alles herschapen heeft.  
 
Wegzending en Zegen 
Gemeente: Amen.  
 
Uitleidend orgelspel 
 


