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Rotterdam 25 april 1993 
Schriftlezingen, | Lukas 24: 33-49 
Tekst Lukas 24: 45 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Stil gebed 
 
Zingen Psalm 118: 1 

1 Laat ieder 's Heeren goedheid loven; 
Want goed is d' Oppermajesteit: 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
En zeggen; "Roemt Gods majesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 

 
Votum & Groet: 
 
Zingen Psalm 118: 10 en 11 

10 Dit is, dit is de poort des Heeren: 
Daar zal 't rechtvaardig volk door treen, 
Om hunnen God ootmoedig t' eren, 
Voor 't smaken Zijner zaligheen. 
Ik zal Uw Naam en goedheid prijzen: 
Gij hebt gehoord ; Gij zijt mijn geest, 
Door Uw ontelbre gunstbewijzen, 
Tot hulp en heil en vreugd geweest. 
 
11 
De steen, dien door de tempelbouwers 
Verachtlijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's Heeren hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen: 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 27: 7 

7 Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
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Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'. 

 
Schriftlezingen 
 
1e lezing: Lukas 24: 33- 49 uitgeschreven zoals wordt voor gelezen 

33 En zij, opstaande ter zelfder ure, keerden weder naar Jeruzalem, en vonden de elven 
samenvergaderd, en die met hen waren; 
34 Welke zeiden: De Heere is waarlijk opgestaan, en is van Simon gezien. 
35 En zij vertelden, hetgeen op den weg geschied was, en hoe Hij hun bekend was 
geworden in het breken des broods. 
36 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en zeide tot 
hen: Vrede voor ulieden! 
37 En zij geschokt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest zagen. 
38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij geschokt, en waarom klimmen zulke overwegingen op in 
uw hart? 
39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want een 
geest heeft geen vlees en geen beenderen, gelijk gij ziet, dat Ik heb. 
40 En als Hij dit zeide, toonde Hij hun de handen en de voeten. 
41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zeide Hij tot 
hen: Hebt gij hier iets om te eten? 
42 En zij gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten. 
43 En Hij nam het, en at het voor hun ogen. 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Thora van Mozes, en de 
Profeten, en Psalmen. 
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Messias lijden, en van de doden 
opstaan ten derden dage. 
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering verandering van gezindheid en vergeving der 
zonden, onder alle volkeren goym uitgaande van Jeruzalem. 
48 En gij zijt getuigen van deze dingen. 
49 En zie, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat 
gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. 

 
Gebed  
 
Zingen Gezang 221 

1 Schoonste Heer Jezus, 
Heer aller sferen, 
Zoon van God, Maria's Zoon, 
U wil 'k beminnen, 
U wil ik eren, 
Gij mijner ziele vreugd en kroon. 
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2 Schoon zijn de beemden, 
schoon zijn de bossen 
in de schone voorjaarstijd. 
Jezus is schoner, 
Jezus is reiner, 
die ons bedroefde hart verblijdt. 
 
3 Schoon is de maanglans, 
schoner het zonlicht 
en de sterren altemaal. 
Jezus straalt schoner 
Jezus straalt reiner, 
dan 't eng'lenheir in 's hemels zaal. 
 
4 Schoon zijn de bloemen, 
schoner de mensen 
in hun jonge levenstijd. 
Zij moeten sterven, 
eenmaal verderven, 
maar Jezus leeft in eeuwigheid. 
 
5 Hemelse schoonheid, 
schoonheid der aarde 
vinden w' in uw schoonheid weer; 
mij is geen waarde 
hoger op aarde, 
dan Gij alleen, mijn schoonste Heer! 

 
Preek / verkondiging 
 
Dankgebed 
 
Afkondigingen 
 
Onder orgelspel inzameling van de gaven 
 
Zingen Psalm 33: 11 

11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, 
Dien Naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde zegenader, 
Stel Uw vriendlijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 



 4 van 4 

Mededeling voor vrienden en bekenden  
Volgende maal 6 juni om vijf uur in de Hillegondakerk 
 
Zegen 
 
Orgelspel 


