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muziek  ‘Jesus Christus unser Heiland’ 
   Johann Gottfried Walther (1684-1748) | Versus I 
 

Jesus Christus, unser Heiland, 
Der den Tod überwand, 
Ist auferstanden; 
Die Sünd hat er gefangen. 
Kyrie eleison. 

 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
voorzang, daarna herhaling door allen: 

 
 

Welkom in deze kerk. Al sinds 1300 hebben mensen hier gebeden 
en gezongen, geluisterd naar God en nagedacht over hun leven.  
Iedereen is hier welkom en iedereen is hier gast. 
 
Het Paasfeest duurt in de kerkelijke telling een volle week, het is dus 
nog steeds Pasen. Wij zijn meestal wat ongeduldiger… Maar we zingen 
nog Paasliederen en lezen het verhaal van de verschijning van Jezus 
aan twee mensen onderweg. 
 
Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte 
toewenst? Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en 
gebed voor iemand anders - of voor jezelf.  
 
We hopen dat de onverwachte ervaring van de verdrietige mensen die 
onderweg waren naar Emmaus, ook onze ervaring mag worden:  
dat Jezus dichtbij is: 'Hij deelt met ons het daaglijks brood, de Heer is 
onze reisgenoot.'  
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voorzang:  Zijn woord is leven, een lamp voor mijn voet,  
   Hij gaat voor mij uit, verlicht mij dag aan dag. 
   refrein 
voorzang:  Hij is het licht der wereld voor alle mensen,  
   de duisternis zal wijken uit ons hart 
   refrein 
 
v. onze hulp is in de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v. die trouw is, altijd en altijd, 
a.  EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS. 
 
v. In de Naam van de Ene: licht en vrede! 
a. LICHT EN VREDE 
v. voor jullie allen: licht en vrede! 
a. LICHT EN VREDE! 
 
lied 628  Nu moet gij allen vrolijk zijn 
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2.  De loze woorden zijn verstomd, 
  de wereld die op adem komt 
  zingt met de vogels in de lucht 
  dat nu de nacht is weggevlucht, 
  halleluja! 
 
5.  O dood, die Hem ontkomen liet, 
  Hij neemt bezit van uw gebied, 
  zijn heerschappij gaat in en uit 
  door al de deuren die men sluit, 
  halleluja! 
 
6.  Wij willen zingen dat Hij leeft, 
  Hij leeft die God gehoorzaamd heeft, 
  zijn graf staat ledig in de tijd, 
  het is een mond vol zaligheid, 
  halleluja! 
 

t Tom Naastepad, m Nikolaus Hermann ‘Erschienen ist der herrlich Tag’ 
 
gebed om ontferming 
 
kyrie & gloria gezongen 
(Cees-Willem van Vliet, op basis van lied 270 a) 
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v.  Wij danken U, God,  

om al het goede dat wij van U ontvingen. Groot zijt Gij! 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij loven U, Christus,  

Gij wijst ons de weg van liefde en ontferming met heel de wereld. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
v. Wij prijzen U, Geest van God, Adem van leven,  

help ook ons, nu en altijd. 
g. GLORIE AAN GOD IN DEN HOGE…. 
 
lezing uit de brief van Petrus, hoofdstuk 1: 22 tot 2: 2 
 
Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid,  
is uw hart gelouterd  
en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden;  
heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,  
als mensen die opnieuw zijn geboren,  
niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad,  
door Gods levende woord, dat voor altijd standhoudt. 
‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: 
het gras verdort en de bloem valt af, 
maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand.’ 
Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.  

Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij,  
alle afgunst en kwaadsprekerij,  
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en verlang als pasgeboren zuigelingen  
naar de zuivere melk van het woord,  
opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.  
U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd?  
Voeg u bij Hem, bij de levende steen  
die door de mensen werd afgekeurd  
maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, 
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken  
voor de bouw van een geestelijke tempel. 
 
lied    ‘Als kinderen nieuw geboren’ 
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4. Nu drinkt dan en weest begerig 
en groeit in de zaligheid, 
en weest ook wederkerig 
voor God en zijn Zoon bereid. 
Refrein:  Het Woord van de Heer is geduldig, 

het sterft en staat op als brood; 
het brood wordt vermenigvuldigd 
en redt van de bittere dood. 
 

t Willem Barnard, m Wim ter Burg, uit Zingend Geloven 4, 22 

 
 
 
lezing uit het Evangelie naar Lukas, hoofdstuk 24: 13-35  
(allen staan) 
 
Diezelfde dag (Pasen) gingen twee van de leerlingen op weg  
naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadiën van Jeruzalem 
verwijderd ligt.  
Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.  
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,  
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee,  
maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.  
Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’  
Daarop bleven ze somber gestemd staan.  
Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde:  
‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem 
die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’  
Jezus 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. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten 
veroordelen en laten kruisigen.  
Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,  
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.  
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring 
gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 
vonden ze zijn lichaam daar niet 
en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen.  
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De engelen zeiden dat hij leeft.  
Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan  
en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd,  
maar Jezus zagen ze niet.’  
Toen 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?  
Moest de messias al dat lijden niet ondergaan 
om zijn glorie binnen te gaan?’  
Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven 
stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.  
Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.  
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.  
Maar ze drongen er 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.   
Toen hij met hen aan tafel aanlag,  
nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.  
Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.  
Maar hij werd onttrokken aan hun blik.  
Daarop zeiden ze tegen elkaar: 
‘Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak  
en de Schriften voor ons ontsloot?’  
Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,  
waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden:  
‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt  
en hij is aan Simon verschenen!’  
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was  
en hoe hij zich aan hen had laten kennen in het breken van het brood. 
 

 
 
overweging  
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lied 646   ‘De Heer is onze reisgenoot’ 
 

 
 
2.  Zo valt een lange weg ons licht, 

de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 
 

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. 
 

t Jaap Zijlstra, bij Lc. 24, 13-35, m Jan Pasveer ‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’ 
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MET CHRISTUS HET BROOD DELEN 
 
voorbeden 

 
 
Het dankgebed  aan Tafel 
 
Hier, verzameld rond brood en wijn,  
vruchten van de aarde, tekens van Uw Koninkrijk  
richten wij ons hart op U en danken wij U voor ons leven 
en voor Uw liefde en nabijheid in Christus, de Opgestane Heer. 
 

 
 allen herhalen 
 

 

 allen herhalen  
 

 
allen herhalen 
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allen herhalen 

 
allen herhalen 

 

   
 allen herhalen 

 
En zoals Hij op de avond voor zijn sterven,  
toen Hij met zijn leerlingen samen at, 
het brood nam, het brak, het deelde en zei:  
Neem en eet, dit is mijn lichaam voor jullie. 

 Doe dit om mij te gedenken! 
 En Hij na de maaltijd de beker nam, God zegende 
 en de beker rondgaf, zeggend:  
 Dit is mijn levensbloed, vergoten tot vergeving.  
 Zo vaak jullie hieruit drinken, doe het om mij te gedenken! 

Zo zijn wij het sindsdien blijven doen,  
om Hem te gedenken.  
 
Samen met allen die wij aan U opdragen,  
de levenden die ons lief zijn en de doden die wij gedenken, 
samen met allen die voor ons Pasen gevierd hebben,  
al uw kinderen in hemel en op aarde, loven wij U,  
God van liefde, en prijzen uw Naam,  
door Jezus Christus onze Heer, die ons heeft leren bidden:  
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Vredegroet - we wensen elkaar vrede toe  
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Nodiging  
Het brood wordt u aangereikt met de woorden: ‘brood uit de hemel’ of 
‘lichaam van Christus’, de wijn met de woorden: 'zo wil de Heer bij u zijn', of: 
'bloed van Christus'. U kunt dat in geloof aanvaarden door ‘Amen’ te 
antwoorden.  
Als je geen alcohol gebruikt vraag dan even om druivensap, ook dat staat 

klaar. Hetzelfde geldt voor glutenvrij brood.  
Wie liever niet ontvangt kan ofwel blijven zitten en zich zo verbonden weten 
met de anderen, of naar voren komen om de zegen te ontvangen in plaats 
van brood en wijn. 

 

Musica sub Communione  
 
   ‘Jesus Christus unser Heiland’ 
   Johann Gottfried Walther (1684-1748) | Versus II + III 
 

Der ohn Sünden war geboren, 
Trug für uns Gottes Zorn; 
Hat uns versöhnet, 
Dass uns Gott sein Huld gönnet. 
Kyrie eleison. 

 

Tod, Sünd, Leben und Genad, 
Alls in Händen er hat: 
Er kann erretten 
Alle, die zu ihm treten. 
Kyrie eleison! 

 
Dankgebed 
 
slotlied (staande): lied 379 vers 1,4,5,6 
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Water werd tot wijn 
waar Gij hebt gesproken. 
Laat geschonken zijn, 
met het brood gebroken, 
méér dan wijn: uw wezen, 
brood dat ons van vrezen 
doet genezen. 
 
Eind en oerbegin, 
bron die ons wil drenken, 
wijnstok, plant ons in 
als uw groene ranken; 
lam en herder tevens, 
waarheid, weg en leven, 
ons gegeven. 
 
Eerstgeboren stem, 
spreek de taal der dingen, 
leer ons het geheim 
van uw heil bezingen. 
Noem met nieuwe namen 
wie hier tot U kwamen. 
Eeuwig amen. 

 

t Rudolf Alexander Schröder – ‘Brich uns, Herr, das Brot’, vert Cornelis Machiel de Vries 
m Hans Friederich Micheelsen 
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zegen 
 
 
 
 
 

 
muziek:   Fantasia chromatica in d | BWV 903 
   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
 
Welkom om nog wat na te praten bij een glas sap of wijn,  
dat voor in de kerk geserveerd wordt! 
 
voorganger: ds Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet 
 
collecte:  
We weten ons medeverantwoordelijk voor het project 'Chipulukusu' in 
Zambia waar jongeren les gegeven wordt en een 
opleiding geboden.  
De collecte wordt gedeeld met de Amersfoortse 
Zwaan, om deze vieringen mogelijk te maken.  
Digitaal: via deze QRcode  
Contant: in de orgelpijp bij de uitgang 
 
 
 
Wilt u reageren op deze dienst?  Neem contact op met Diederiek van 
Loo: 06 40700966, dvanloo1000@gmail.com. 
www.amersfoortsezwaan.nl of www.stadsdominee.nl 
 
Op de voorkant: De Emmausgangers, 1929, Henri Schoonbrood (1898-
1972). Museum Catharijneconvent Utrecht  
 
 
 
 
 
  

mailto:dvanloo1000@gmail.com
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De disgenoten 
 
  
 
Het simpele gerei, 
het brood, dat is gesneden, 
de stilte, de gebeden - 
Want de avond is nabij. 
 
Uit tranen en uit pijn 
dit samenzijn verkregen: 
bij sober brood de zegen 
twee in Uw naam te zijn. 
 
Waar aan de witte dis 
Uw teken wordt beleden 
verschijnt Gij - : ‘U zij vrede.’ 
gij Brood - gij Wijn - gij Vis.  
 
 
 
Ida G.M. Gerhardt 
 
 


