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Lied vooraf Hemelhoog 216 Kroon Hem met gouden kroon

Welkom  Joke Kottier

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 97:1,6 Groot koning is de Heer

Stilte, votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Psalmgebed

   Lied 47:1 Volken wees verheugd

   Lezing Psalm 47:6-8

   Lied 47:3 Maak het dan bekend

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Joke Kottier Lucas 24:36-49

Lied 644 Terwijl wij Hem bewenen

Schriftlezing Joke Kottier Lucas 24:50-53

Lied 663 Al heeft Hij ons verlaten

Preek

Lied 665 Om Christus’ wil zijn wij verblijd

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Dank- en voorbeden

Lied 1006 Onze Vader in de hemel

Gaven bij de uitgang

Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen



LUCAS 24:36-53

Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: 
‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geest te zien.  
Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan 
twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak Me aan en kijk goed, want 
een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij 
hun zijn handen en zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en 
stomverbaasd waren, vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een 
stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: ‘Toen 
Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de 
Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop 
maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen 
hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde 
dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om
tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis 
afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd. Blijf in de 
stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. 
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze 
aanbaden Hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Ze waren voortdurend 
in de tempel, waar ze God loofden.


