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Thema: Het roze boompje bloeit
VOORBEREIDEN (paaskaars brandt)
- Welkom en mededelingen door de ouderling
- Stilte
- Aankondiging 1e lied door ouderling, handdruk voorganger
Gemeente gaat staan
- Aanvangslied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen
- Groet:

v De vrede van de HEER zij met U allen
g Zijn vrede ook met u
- Bemoediging: v Onze hulp is in de Naam van de HEER
g Die hemel en aarde gemaakt heeft
- Drempelgebed: v …door Jezus Christus, onze Heer,
g Amen
Gemeente gaat zitten
- Smeekgebed ( kyrie )
eventueel na v: …daarom bidden wij U
g.: Heer ontferm U
- Loflied (gloria) 150a, Geprezen zij God
HOREN
- Gebed bij de opening van het woord
- Schriftlezingen en liederen
Bijbellezing Lukas 24: 13 – 24 (BGT)
13Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt

ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was.
15Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16maar de leerlingen
herkenden hem niet.
17Jezus vroeg: ‘Waar praten jullie over?’ Verdrietig bleven de twee leerlingen staan. 18Eén van hen
heette Kleopas. Hij zei tegen Jezus: ‘Jij komt hier zeker niet vandaan? Weet je niet wat er de
afgelopen dagen in Jeruzalem gebeurd is?’ 19Jezus vroeg: ‘Wat dan?’
Toen vertelden de leerlingen wat er gebeurd was met Jezus. Ze zeiden: ‘Jezus uit Nazaret was een
profeet van God. Zijn bijzondere woorden en machtige daden maakten diepe indruk op het hele
volk.20Maar de priesters en de leiders wilden dat Jezus gedood zou worden. Daarom hebben ze hem
weggebracht en aan het kruis gehangen. 21Wij hoopten dat Jezus gekomen was om Israël te
bevrijden. Maar nu is het al de derde dag na zijn dood.
22-23Vandaag hebben een paar vrouwen uit onze groep ons erg in de war gebracht. Ze zijn
vanmorgen heel vroeg naar het graf gegaan. Toen hebben ze ontdekt dat het lichaam van Jezus er
niet lag. Dat kwamen ze ons vertellen. Ze hebben zelfs engelen gezien, die zeiden dat Jezus leeft.
24Sommigen van ons zijn toen ook bij het graf gaan kijken. En alles was precies zoals de vrouwen
gezegd hadden. Maar Jezus hebben ze niet gezien.’
Liedboek 630: 1 en 2
Bijbellezing Lukas 24: 24 – 35 (BGT)
25Toen zei Jezus tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch dom. Jullie begrijpen het nog steeds niet! Waarom
geloven jullie niet wat de profeten gezegd hebben? 26Jullie wisten toch dat de messias eerst moest
lijden voordat hij koning kon worden?’
27En Jezus legde hun uit wat er over hem in de heilige boeken stond. Hij begon bij de boeken van
Mozes en al de profeten.
28Toen kwamen ze bij het dorp Emmaüs. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. 29Maar de twee
leerlingen hielden hem tegen en zeiden: ‘Blijf toch bij ons. Want de dag is bijna voorbij, het wordt
al donker.’ Toen ging Jezus met hen mee.
30Tijdens het eten nam Jezus het brood. Hij dankte God, brak het brood in stukken en deelde het uit.
31Op dat moment herkenden de leerlingen Jezus. Maar direct daarna zagen ze hem niet meer.
32De twee leerlingen zeiden tegen elkaar: ‘Had jij onderweg ook al zo’n bijzonder gevoel? Er was
iets toen hij met ons praatte en de heilige boeken uitlegde.’ 33En meteen stonden ze op en gingen
terug naar Jeruzalem. Ze gingen naar de elf leerlingen, die daar bij elkaar waren met de andere
leerlingen.
34Toen ze binnenkwamen, zeiden de elf leerlingen en de anderen: ‘Jezus is opgestaan, het is echt
waar! Simon Petrus heeft hem gezien!’ 35Toen vertelden de twee leerlingen wat zij onderweg
meegemaakt hadden. En hoe ze Jezus herkend hadden toen hij het brood brak.
Lied 630: 3 en 4
- kinderen gaan naar de kindernevendienst onder het zingen van een vastgesteld lied
- Verkondiging: Het roze boompje bloeit
- Lied
U ZIJ DE GLORIE
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ned. tekst: Jan Willem Schulte Nordholt
DELEN
- Dankgebed en voorbeden
Event. na v.: Zo bidden wij
g.: Heer, onze God, ontferm U
stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
- Inzameling der gaven
( Kinderen komen terug in de dienst )
GAAN
- Slotlied ( staand ) 978
- Uitzending en zegen g.: 3 x Amen ( gezongen )
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