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Orde van dienst  
op 24 april aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
Voorganger: Ds. Sita Hofstra 

Organist: Freek Reitsema 
Lector: Bregina van der Wal 

 
- Lied vooraf: Lied 632: 1, 2 en 3 

“Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven” 
 

1.   Dit is de dag die de Heer heeft 
gemaakt en gegeven. 
Laat ons Hem loven en danken, 
verheugd dat wij leven. 
Diep in de nacht 
heeft Hij verlossing gebracht, 
heeft Hij ons licht aangeheven. 

 
2. Waren wij dood door de zonde, 

verminkt en verloren, 
doven van harte, 
verhard om zijn woord niet te horen, 
Hij is zo groot, 
Hij overmande de dood. 
Wij zijn in Jezus herboren. 

 
3. Nu zend uw Geest, als een vuur, 

als een stem in ons midden. 
Dat wij van harte 
elkander verstaan en beminnen 
en zo voortaan 
eren uw heilige naam 
en U in waarheid aanbidden 
 

- Welkom door ouderling van dienst 
 

- Eerste lied: Lied 150a ‘Geprezen zij God!’: 1 t/m 4 
 

1.   Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

2. Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
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3. Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
 

- Mededelingen 
 

allen gaan staan 
 

- Stil gebed 
 

- Openingsbeurtspraak: 
 

V: Van het opgaan van de zon 

 totdat zij ondergaat in het westen 

A: Geprezen zij God! 
 

V: Uit de monden van kinderen, 

 door babies aan de borst 

A: Geprezen zij God! 
 

V: In de vergezichten van ouderen 

 en in de dromen van de jeugd 

A: Geprezen zij God! 
 

V: In de feestzalen van de hemel 

 en in de vergeten hoekjes van ons hart 

A: Geprezen zij God! 
 

V: Laat alles wat leeft en adem heeft 

 de Heer prijzen. 

A: Amen. 

 Wij prijzen de Heer! 
 

Groet: 

V: De Heer zij met u! 

A: Ook met u zij de Heer! 
 

- Begroeting van elkaar 
 

Hierna gaan we zitten 
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- Gebed om ontferming 

Elke bede wordt beantwoord door het zingen van Lied 299d (alleen het eerste 
deel: “Heer ontferm u over ons – Christus ontferm u over ons – Heer ontferm 
u over ons”) 
I door de vrouwen 
II door de mannen 
 

- Loflied: Lied 619 “Lof zij God in de hoogste troon”: 1, 5 en 6 
 

1.  Lof zij God in de hoogste troon, 
lof zij zijn eengeboren Zoon, 
die voor ons droeg der zonde loon. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

5.  Nu bidden wij U, Zoon van God, 
omdat Gij opstond uit de dood, 
geef ons nu uw genade groot, 
- halleluja, halleluja, halleluja! -. 
 

6.  opdat wij, vrolijk en bevrijd, 
lof zingen in der eeuwigheid 
uw lieve naam gebenedijd. 
Halleluja, halleluja, halleluja! 
 

- Met de kinderen: waar het over gaat, vandaag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Zingen: Lied 637 “O Vlam van Pasen, steek ons aan”: 1 t/m 4 
 

1. O vlam van Pasen, steek ons aan, 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
de Zoon is als de zon, zo licht! 
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2. De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond. 
 

3. De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst kleurt de morgen rood; 
ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zijn liefde levend is. 

 
4. Ziehier het licht van lange duur, 

ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 
 

- De kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

- Lezing: 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. 
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- Zingen: Lied 646: 1 en 2 “De Heer is onze reisgenoot” 
 

1. De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 
 

2. Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 

 
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. 
 
Zingen: Lied 646: 3 en 4 “De avond daalt, blijf bij ons Heer!” 
 

3. De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 

 

4. Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 

 

- Overdenking 
ook tijdens de overdenking maak ik gebruik van de afbeelding van de 
Emmaüsgangers, ik laat nog weten wanneer. 

 

- Zingen: Lied 641: 1, 3 en 4 “Jezus leeft en ik met Hem!” 
 

1. Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 



6  
  

 

3. Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij te na komt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 

4. Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 

- Moment van gedachtenis: 
Johan Marten Groen, 17 februari 1938 – 18 april 2022 
 

- Gebeden 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader 
 

- Aandacht voor de collectedoelen 
 

Slotlied: Lied 642: 1, 2, 7 en 8 “Ik zeg het allen, dat Hij leeft” 
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 

2. Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 

7. Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 
 

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 
 

- Zegen 
 


