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Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind, 
en zegt telkenkere: "Christus overwint!". 
U zij de glorie, opgestane Heer. 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
  
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
- Zegen met gesproken 'amen', waarna de 
WelcomeSingers zingen: 
Wees gezegend, waar je ook heen gaat, wees 
gezegend. 

1 
 

 
 

 
 
 



2 
 

- Orgelmuziek 
 
- WelcomeSingers komen binnen in processie en zingen 
Surrexit Dominus vere (Taizé) 
 
Surrexit Dominus vere. 
Alleluia, alleluia, 
Surrexit Christus hodie. 
Alleluia, alleluia. 
 
Vertaling: 
De Heer is waarlijk opgestaan. Alleluja. 
Christus is vandaag opgestaan. Alleluja 
 
- Welkom 
 
- Samenzang: Psalm 118: 9  (staande) 
 
- Beginwoord en groet. 
  
- Zingen: Christus onze Heer verrees, Lied 624:1 
waarna we gaan zitten. 
 
- WelcomeSingers zingen In alle vroegte 
  Refrein: allen 
 

1. In alle vroegte 
raakt God de aarde aan 
en zingt de groeve: 
nu is de dood herroepen, 
Christus is opgestaan! 
 
O Gij bevrijder, 
legt Gij uw windsels af 
de specerijen 
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Onze Vader in de hemel, 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
  
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. Amen. 
 
- Collecte met orgelspel 
  
- Slotlied: U zij de glorie (Evangelische Liedbundel, lied 
132, staande) 
  
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.  
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Ik geloof in Jezus Christus 
die voor ons ter wereld kwam. 
Zoon van God en Zoon des Mensen 
goede Herder, Offerlam. 
Door te lijden en te sterven 
- groot is het geheimenis - 
schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
dat uit God en tot God is. 
Ik geloof, dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen - God zij glorie - 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - 
door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
- Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (zingend, 
Opwekking 436) 
 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, 
zo ook hier op aard'. 
  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
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de geur van dood en lijden 
de zwaarte van het graf. 
 
Refrein 
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

 
2. Gij maakt als eerste 

een graf tot bruidsvertrek 
het licht is weerbaar, 
de dood niet onomkeerbaar: 
Gods Zoon is opgewekt. 
 
Met glans en glorie 
getooid met morgenlicht 
de Mens herboren, 
nu gaan wij niet verloren. 
God heeft ons opgericht. 
 
Refrein 
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen. 

 
3. Die valt ter aarde 

en sterft zoals het graan 
zal zegen dragen 
een oogst van levensdagen: 
Christus is opgestaan! 
 
Wij zullen treden 
op hoogten ongedacht 
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van licht en vrede, 
de toekomst raakt het heden 
tot alles is volbracht. 
 
Refrein 
Verheug u, halleluja. 
De Heer is waarlijk opgestaan, 
met majesteit en jubel 
verrezen. Amen amen! 

 
- Inleiding op de dienst over de Emmaüsgangers  
 
- WelcomeSingers: I don't know how to love him 
 
I don't know how to love him 
What to do, how to move him 
I've been changed, yes really changed 
In these past few days 
When I've seen myself 
I seem like someone else  
 
I don't know how to take this 
I don't see why he moves me 
He's a man 
He's just a man 
And I've had so many 
Men before 
In very many ways 
He's just one more  
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Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen. 
 
- WelcomeSingers:  Behold! He is alive 
Behold! He is alive.  
Christ is risen from the dead.  
He broke the chains of death.  
He is risen, risen from the dead. 
 
Behold! The lamb of God  
Who takes away the sins of the world. 
 
He was sent here to die upon a cross  
and from that cross his blood will pours forth. 
So while there´s still time be cleansed, be healed! 
 
- Meditatief woord: Een goed gesprek onderweg 
 
- Zingen: Ik geloof in God de Vader (Jaap Zijlstra) 
(op de melodie: Wat de toekomst brengen moge, 
Gezang 293) 
 
Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is, 
louter goedheid en genade, 
licht in onze duisternis. 
Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt zijn eer - 
heeft uit liefde mij geschapen 
en tot liefde keer ik weer. 
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1. Hij kwam ons tegemoet  
toen wij in diep verdriet  
niet wisten wat te doen;  
toen ons het licht verliet  
kwam Hij ons tegemoet. 
 
2. Maar wij herkenden niet  
toen Hij vlakbij ons was  
zijn stem, zijn woord van hoop.  
Zelfs toen Hij met ons sprak  
herkenden wij Hem niet. 
  
3. Als vreemdeling die ons  
op weg al had verrast  
bleef Hij bij ons in huis.  
Zo werd Hij onze gast  
als vreemdeling bij ons.  
 
4. Hij brak met ons het brood  
zoals Hij had gedaan  
met al wie honger had  
en reikte ons het aan.  
Zo brak Hij voor ons brood.  
 
5. Hij komt ons tegemoet  
nu wij de nieuwe dag  
zijn dag hebben gezien.  
Wij weten: onverwachts  
komt Hij ons tegemoet. 
 
- De Bijbel open: Lucas 24: 29-35  
 
- Zingen: Blijf met uw genade bij ons  (3x)   
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Should I bring him down 
Should I scream and shout 
Should I speak of love 
Let my feelings out? 
I never thought I'd come to this 
What's it all about?  
 
Don't you think it's rather funny 
I should be in this position? 
I'm the one 
Who's always been 
So calm so cool 
No lover's fool 
Running every show 
He scares me so  
 
I never thought I'd come to this 
What's it all about?  
Yet if he said he loved me 
I'd be lost 
I'd be frightened 
I couldn't cope 
Just couldn't cope 
I'd turn my head 
I'd back away 
I wouldn't want to know 
He scares me so 
I want him so 
I love him so 
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Signaal: Heer blijf bij ons (Felix Timmermans) 
 
‘Heer blijf bij ons, de zon gaat onder.’ 
Wij boden dan het avondbrood 
de vreemde man, die langs de baan 
met ons was meegegaan. 
Terwijl hij ‘t zegenend de ogen sloot, 
gebeurde het: zijn aangezicht 
verklaarde in een hemels licht, 
waarin Hij plotseling verdween… 
Dit was het wonder. 
Wij stonden weer alleen, 
doch vouwden blij onz’ handen. 
Het was alsof Hij door ons heen verdween. 
En het licht in ons is blijven branden. 
Blijf zo in ons, o Heer, de zon gaat onder! 
 
- Zingen:  Gij volgt ons uit Jeruzalem  
 (Gezangen voor Liturgie 609; melodie L 239 O Christus, 
die de zonne zijt)  
 
Gij volgt ons uit Jeruzalem  
en spreekt zodat ons in uw stem  
waar Gij de schriften opendoet,  
het woord van den beginne groet. 
 
Zo zult Gij ons terzijde gaan;  
want Gij zijt waarlijk opgestaan,  
in ’t breken van ons brood  
zijt Gij ons in ons eigen huis nabij. 
 
O Heer, tot U zo bidden wij,  
blijf in ons midden, wees nabij,  
steek Gij ons dorre hart in brand  
al zijn wij traag door onverstand. 
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Wanneer ons dan de avond wenkt,  
de schaduw van ons leven lengt,  
wees onze laatste reisgenoot,  
een metgezel in alle nood.  
 
- Gebed 
 
- WelcomeSingers: Jezus kom in ons midden  
WelcomeSingers : het lied; allen: het refrein 
 
Refrein: 
Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,  
blijf bij ons, ga met ons, geef ons uw vrede. 
 
1. U bent de weg en de waarheid, het leven,  
alles in U wijst de weg naar God.      Refrein 
 
2. U bent de liefde, het licht van de wereld,  
ja zelfs het donker is licht door U.      Refrein 
 
3. U bent de herder, U roept onze naam,  
ieder die antwoordt komt thuis bij U.   Refrein 
 
4. U bent de wijnstok, geworteld in God,  
wij dragen vrucht als wij blijven in U.   Refrein 
 
- De Bijbel open: Lucas 24: 13-28 
 
- Zingen met  Hij kwam ons tegemoet (uit: Zingend 
geloven) 
WelcomeSingers: coupletten 1, 3; allen: coupletten: 2, 4, 
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