
 

 
 

 

 

 

Twaalfde jaargang nr. 20                     2e zondag van Pasen - Qasi modo geniti                Zondag 23 april 2017 
liturgische kleur: wit 

 

Voorganger: Ds. A.J. van Nijen Driebergen 

 

Ouderling van dienst:  Pim Liekamm     Diaken:  Martin Uijterlinde 

Koster:  Piet van de Bunt    Organist:  Dick Ridder 

Lector:  Janna Saalmink 

 
Bloemengroet:  De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  

  Mw. G.P.H.H. Jansen -  Brouwer, Lindenlaan 83, 1231 BS Loosdrecht 

 

Jarigen:  Dhr. C. Vlug,  Lindenlaan 38, 1231 CM  Loosdrecht 

  Hij wordt 28 april 82 jaar. 

 
Agenda:  woensdag 26 april: excursie naar Weesp, georganiseerd door Kerk en Israël 

(zie voor nadere info het nieuwe nummer van het  Mededelingenblad) 

Om mee te nemen: bij de uitgang kunt u een exemplaar meenemen van de 

Vandaar -special  'Zegen' , behorend bij de PKN campagne: ik scheur niet, ik 

deel. 

  zondag 30 april: 10.00 uur Ds. A. de Boer – Utrecht 
 

Afwezig:           van 22 april tot 6 mei zal ds. Hillegonda Ploeger vanwege vakantie afwezig zijn. 

 

 

 

Lied van de week:  Lied 653: 1, 4 en 7 

 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen    Moment van stilte 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Lied van intocht     Lied 612          we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:       Psalm 84: 2 en 4        we gaan zitten 

Gebed om ontferming  

Zingen:     Lied 377 : 1, 2 en 3 

 

 



DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed van de zondag 

Lezing Lukas 24: 13 – 32 

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel 
13Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en 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 loopt u 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 uit 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 zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen 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: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en 

bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft 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 mee het dorp in en bleef bij hen. 30Toen hij met hen aan tafel aanlag, 

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?’  

 

Zo spreekt de Heer       Wij danken God 

Zingen:    Lied 255 

Verkondiging 

Zingen:    Lied 723: 2  

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden 

Collecten:  1. Diaconie       2. Kerk 

Slotzang:   Lied 425 

 

Zegen beantwoord met gezongen Amen 
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