
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

- gemeente gaat staan - 
 

GEZEGEND OP WEG 
 
SLOTLIED - LB 634 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
 AMEN. AMEN. AMEN! 
 
MUZIEK 
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MUZIEK 
 
WIJ LUIDEN DE KLOK 
STIL GEBED VOOR KERK EN CONSISTORIE 
 
MORGENLIED - LB 601 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

DREMPELGEBED 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. Wek mijn zachtheid weer. 
 Geef mij terug 
 de ogen van een kind. 
g. Dat ik zie wat is. 
 En mij toevertrouw. 
 En het licht niet haat. 
 
AANVANGSPSALM - LB 81: 1, 2, 3, 4 
 
GROET 
 

v. De vrede van Christus zij met u. 
g. En met uw geest. 
v. wensen wij elkaar vrede.                                  - gemeente gaat zitten -  



GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘daarom bidden wij U’ van de voorganger, 
zingt de gemeente: 
 
 KYRIE ELEISON. KYRIE ELEISON. KYRIE ELEISON! 
 
v. God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
 en hernieuwde toewijding. 
 Door Jezus Christus, onze Heer. 
g. Amen! 
 
HET WOORD 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
SCHRIFTLEZING - Lucas 24: 13 - 35 
 
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp 
dat zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 
Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep 
met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 
Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ 
Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, 
antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat 
daar deze dagen gebeurd is?’ 
Jezus 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. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen. Wij leefde in de hoop dat Hij degene was die 
Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd 
is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn 
lichaam en ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen, die 
zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en 
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’ 
Toen 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? 
Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 
Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, 
en Hij begon bij Mozes en de Profeten. 
 

MUZIEK 
 

VERVOLG SCHRIFTLEZING 
 

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder 
wilde reizen. Maar 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.  
Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak een 
zegenbede uit, brak het en gaf het hun. 
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken 
aan hun blik. 
Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met 
ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 
Ze stonden op en ging meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de 
anderen aantroffen die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood 
opgewekt en Hij is aan Simon verschenen?’ 
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan 
hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. 
 

LIED - LB 646 
 
VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
LIED - LB 642: 1, 2, 4, 7, 8 
 
GAVEN EN GEBEDEN 
 

 Mededelingen over de collecte 
 Inzameling van de gaven 
 Muziek 
 
GEBEDEN 
 

 Dankgebed 
 Voorbeden 
 Stil gebed 
 
ONZE VADER 
 

 Onze Vader in de hemel 
 laat uw Naam geheiligd worden 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 


