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Inleidend orgelspel 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 67: 1 

 
 

  

 

Dordtse Leerregels, Hoofdstuk 1, paragraaf 1, 2 en 3 
1. 
Aangezien alle mensen in Adam gezondigd hebben, en des vloeks en eeuwigen doods 
zijn schuldig geworden, zo zou God niemand ongelijk hebben gedaan, indien Hij het 
ganse menselijke geslacht in de zonde en vervloeking had willen laten en om de zonde 
verdoemen, volgens deze uitspraken van den apostel: De gehele wereld is voor God ver-
doemelijk. Zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods (Rom. 3:19,23). 
En: De bezoldiging der zonde is de dood (Rom6:23). 
 
2. 
Maar hierin is de liefde Gods geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 
gezonden heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 
leven hebbe (1 Joh. 4:9; Joh. 3:16). 
 
3. 
En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkon-
digers van deze zeer blijde boodschap, tot wie Hij wil en wanneer Hij wil; door wier dienst 
de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus, den Gekruisigde. 
Want hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen 
zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden 
worden? (Rom. 10:14, 15). 

 

 

1. Hij, die op Gods bescherming wacht, 

Wordt door den hoogsten Ko - ning 
Beveiligd in den duist'ren nacht, 
Beschaduwd in Gods wo - ning. 
Dies noem ik God, zo goed als groot 
Voor hen, die op Hem bouwen, 
Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood, 
Den God van mijn betrouwen. 

 

1. D' algoede God zij ons genadig, 
En zegen' ons met overvloed; 
Hij doe Zijn aangezicht gestadig 
Ons lichten, en Hij zij ons goed; 
Opdat elk genegen 
Zich aan Uwe wegen 
Op deez' aarde wenn'; 
En de blinde heiden, 
Nu van God gescheiden, 
Eens Uw heil erkenn'. 
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Zingen: Psalm 25: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing: Lukas 24: 36-49 

36 En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in het midden van hen, en 
zeide tot hen: Vrede zij ulieden! 

37 En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een geest za-
gen. 

38 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij ontroerd, en waarom klimmen zulke overleggingen 
in uw harten? 

39 Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en ziet; want 
een geest heeft geen vlees en benen, 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 het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet 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 Christus lijden, en van de 
doden opstaan ten derden dage. 

47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle 
volken, beginnende van Jeruzalem. 

48 En gij zijt getuigen van deze dingen. 

49 En ziet, 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 
 

 

 

 

 

 

2. HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
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Zingen: Psalm 119: 7, 65 

 
 

 

 

Prediking over Lukas 24: 36-49 
Ds. B. Labee 
 

Het Woord gaat voort 
1. Hoe dat Woord voort gaat (vers 47a “in Zijn Naam) 
2. Waartoe dat Woord voort gaat  

(vers 47b ”gepredikt worden bekering en vergeving der zonden”) 
3. Waar dat Woord voortgaat  

(vs 47c “onder alle volken, beginnende van Jeruzalem”) 

 
Zingen: Psalm 68: 5 
5. Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 

Uit vrije goedheid waart Gij haar, 
Een vriendelijk beschermer; 
En hebt ellendigen dat land 
Bereid door Uwe sterke hand, 
O Israëls Ontfermer! 
De HEER gaf rijke juichensstof, 
Om Zijne wond'ren en Zijn lof, 
Met hart en mond, te melden; 
Men zag welhaast een grote schaar, 
Met klanken van de blijdste maar, 
Vervullen berg en velden. 
 
Toespraak directeur/ bestuurder Stichting Stéphanos  
Johan van der Ham 

 
Toespraak lid Raad van Toezicht Stichting Stéphanos 
Ds. G. Kater 
 

Toezingen Sanne: Psalm 37:2 
 

7. 'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond 
Met lust verteld, hen vlijtig onderwezen; 
Uit al den schat van 't grote wereldrond 
Is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen, 
Die 'k steeds in Uw getuigenissen vond, 
Door mij betracht, en and'ren aangeprezen. 
 
65. Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! 
Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren; 
Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis, 
Gelijk een licht, het donker op doen klaren; 
Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis 
Van zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren. 
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Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 89: 7  

 
 
 
 

 
 
 

Zegenbede 
 
 

 
De collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van Sanne in 
Zambia. 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort! 
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort; 
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden; 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden; 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 


