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Liturgie Eerste Paasdag 
zondagmorgen 17 april 2022 om 

9.30 uur in de Hervormde Kerk te Lexmond 
 
 
 
 

 
Thema:  

Een hele weg voor een warm hart en een open oog 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger:  ds. P. Vroegindeweij 

Organist:  Joost van Beek 
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Mededelingen van de kerkenraad (Er wordt ons o.a. verteld waarvoor 
we in deze dienst onze gaven geven en voor wie we voorbede zullen doen) 
 
Zingen van Paasliederen:  
Weerklank lied 184 Wees gegroet, gij eersteling der dagen 

1.)     Wees gegroet, gij eersteling der dagen,                      
morgen der verrijzenis,                  
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Jezus Christus, troost in alle smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deze rustdag, U gewijd, 
Draagt uw glans van heerlijkheid! 
 

2.) Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door uw Heil’ge Geest met kracht gedreven, 
komen w' uit ons zondengraf. 
Leer ons ’t leven van de aard’ te derven, 
in uw kruisdood meegekruisigd, sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 
 

3.)    In uw hoede zijn wij wel geborgen, 
ook als straks het oog ons breekt, 
eenmaal zien wij toch de grote morgen 
na de aardse lijdensweek. 
Wat een dag van vrede zal dat wezen, 
als w' onsterf'lijk, uit de dood verrezen, 
mogen zien uw aangezicht! 
leven in uw eeuwig licht! 
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Weerklank 178 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. 
 
2.) Jezus leeft! Hem is het rijk 
  over al wat is gegeven. 
  En ik zal, aan Hem gelijk, 
  eeuwig heersen, eeuwig leven. 
  God blijft Zijn beloften trouw, 
  dit is al waar ik op bouw. 
 
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!’ 
 
Stil gebed (Moment voor een persoonlijk gebed om ons voor te bereiden en 
om stil te worden voor God.) 
 
Votum en groet  (De dominee spreekt namens ons allen uit dat we van 
God afhankelijk zijn en hij groet ons in Zijn Naam.) 
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Zingen Psalm 118: 12 
Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag. 
 
Luisteren naar de wil van God voor ons leven 
Kolossenzen 3: 1 -17 
Zoeken wat boven is 
1 Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar 
Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.  
2 Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,  
3 want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.  
4 Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met 
Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. 
De oude en de nieuwe mens 
5 Dood dan uw leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid,  hartstocht, kwade 
begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is.  
6 Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen.  
7 In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde.  
8 Maar nu, legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, 
laster, en schandelijke taal uit uw mond.  
9 Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken 
hebt,  
10 en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot 
kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.  
11 Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en 
onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. 
12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige 
gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. 
13 Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een 
klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.  
14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. 
15 En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam 
geroepen bent; en wees dankbaar.  
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16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs 
elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing 
voor de Heere met dank in uw hart. 
17 En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de 
Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. 

 
Zingen Psalm 21: 4 en 13           
4.) Hij heeft, o God, van U begeerd 
   Het onvergank'lijk leven; 
  Gij hebt het hem gegeven. 
  Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 
  Zo leeft de Vorst altoos; 
  Zo leeft hij eindeloos. 
 
5.) Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 
 Door 't heil, aan hem bewezen! 
 Hoe is zijn roem gerezen! 
 O alvermogend' Opperheer, 
 Wat glans, wat majesteit 
 Hebt Gij dien Vorst bereid! 
 
Gebed (We vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen om 
de Bijbel te begrijpen door de Heilige Geest.) 
 
Schriftlezing Lukas 24 : 13 - 35 
De Emmaüsgangers 
13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van 
Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 
14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 
15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat 
Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 
16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. 
17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert 
en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 
18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U 
als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze 
dagen gebeurd zijn? 
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19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met 
betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en 
woorden voor God en heel het volk; 
20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood 
te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 
21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het 
vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. 
22 Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij 
het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. 
23 En toen zij Zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een 
verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat Hij leeft. 
24 En sommigen van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo 
aan als de vrouwen gezegd hadden, maar Hem zagen zij niet. 
25 En Hij zei tegen hen: O onverstandigen en tragen van hart! Dat u niet gelooft al 
wat de profeten gesproken hebben! 
26 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 
27 En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften 
over Hem geschreven was. 
28 En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en Hij deed alsof Hij 
verder zou gaan. 
29 En zij drongen er bij Hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de 
avond en de dag is gedaald. En Hij ging naar binnen om bij hen te blijven. 
30 En het gebeurde, toen Hij met hen aan tafel aanlag, dat Hij het brood nam en het 
zegende. En toen Hij het gebroken had, gaf Hij het aan hen. 
31 En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun 
gezicht. 
32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg 
tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 
33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en 
vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. 
34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 
35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was 
bij het breken van het brood. 
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Zingen: Psalm 119 : 52 en 53 
52. Hoe zoet zijn mij Uw redenen geweest, 

geen honig kon 't gehemelt' beter smaken: 
Alleen door Uw bevelen krijgt mijn geest 
verstand van God en Goddelijke zaken; 
dies heb ik al de leugenpaân gevreesd, 
en zal bedrog en slinkse wegen wraken. 
 

53. Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 
mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 
Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 
bevestigen, in al mijn levensjaren, 
dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 
door Uw genâ bestendig zal bewaren. 

 
De kinderen t/m groep 3 kunnen nu naar de kinderdienst gaan. 
 
Preek (de Bijbeltekst wordt uitgelegd en toegepast op ons leven) 
thema: Een hele weg voor een warm hart en een open oog 
 
Zingen: Weerklank lied 287 
1. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 

het wonder van uw heilig  Woord, 
van Jezus die uw beeltenis 
en die het hart der Schriften is. 

 
2. Zegen ons met verwondering 

dat Hij het is, de vreemdeling, 
die met ons door de eeuwen ging - 
blijf bij ons met uw zegening. 
 

3. Heilige Geest, ontsteek het vuur, 
de liefde van het eerste uur, 
maak uw genade in ons groot, 
een vreugde sterker dan de dood. 
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Dankgebed en voorbeden (we danken God voor deze dienst en bidden 
voor iedereen die dat nodig heeft) 

De kinderen komen terug van de kinderdienst  

Zingen: Weerklank lied 183        

1.) U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Vol van licht en luister, daalt de engel af, 
en verbreekt de kluister van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

2.) Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer. 
Zie zijn aanschijn blinken als de morgenzon; 
laat uw lied weerklinken: ‘Christus overwon!’ 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

3.) Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed, 
die met heel mijn wezen ik beminnen moet. 
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat, 
die mij in zijn glorie eeuwig delen laat. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
Collecten (we mogen met vreugde geven uit wat we ontvangen hebben) 

Zegen (God belooft dat Hij met ons zal gaan in ons leven van vandaag en 
de komende dagen) 
 
 
 
 

Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze dienst, kunt u 

contact opnemen met ds. P. Vroegindeweij (dspv@solcon.nl, 0347-340515). 


