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STARTZONDAG 25 SEPTEMBER 2022                                                              
aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

 
      THEMA: “Aan tafel” 

----aangenaam verrast worden ----- 
 

                                                                          Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
                                               Muzikale begeleiding: Combo 
          

 
Voor de dienst zingen:  
 
Zingen: Lied 23 c: 1 en 2 
 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam.

                           
Muziek 
 
Zingen: Lied 23c: 3 en 4 
 
3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 
Muziek 
 
Zingen: Lied 23c : 5 
 
5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 5 (‘In de veelheid van geluiden’) 
1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
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Aandacht voor het 5de couplet van lied 273: 
 
(de tekst wordt gezegd door Marieke, terwijl Jeroen achtergrondmuziek speelt). 

‘Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
Loof mens, uw bruidegom. 
Ik loof u die mijn leven draagt, 
O lieve God, ik kom.’ 

 
Welkom en mededelingen    
 
Gezongen bemoediging en gezongen groet: Lied 288  
 
Goedemorgen, welkom allemaal, 
ik met mijn en jij met jouw verhaal, 
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 
alles mag er zijn! 

God, ik vraag U, kom in onze kring. 
Wees erbij wanneer ik bid en zing. 
Ik met mijn en U met uw verhaal 
verteld in mensentaal. 

 
Zingen: Lied 388: ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’: 1, 2, 3 
 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor ieder van ons schoon water en brood, 
een veilige plek, een plaats om te schuilen, 
een plaats in Gods licht als tafelgenoot. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

 
Kinderen versieren een stoel 

    
Gebed voor het Bijbelverhaal  
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Lezing: Filmpje over Lucas 24: 13 -32  
            
https://www.youtube.com/watch?v=3tTQ-XQRao8 
 
Zingen: Lied 388: 4 en 5  

  Liggend aan tafel voeren jongeren een gesprek over hoe zij  
   aangenaam zijn verrast in hun leven.  

 
4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 
 
5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: 
zij scheppen recht en geluk! 

 
Zingen: Lied 634: 1 en 2 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Gesprek met enkele mensen onder de parasol over wat hen aangenaam heeft 
verrast. 
 
Uitleg die wordt onderbroken met: drinken van koffie/thee of limonade.  
 
Vervolg van de uitleg 
 
Muziek 
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Inzameling der gaven (manden op tafels) 
 
Slotlied en zegenlied: Opwekking 710: ‘Zegen mij op de weg die ik moet gaan ’ 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Uitnodiging om deel de nemen aan: 
 
-spelletje op het kerkplein (Hellen) 
-de Emmaüs-wandelingen (Rutger) 
      
Na de dienst speelt/ zingt het Combo 
 

• Opwekking 833: Kom verras ons  
 

• ‘Hij kan zomaar naast je lopen’ à  
   Hij kan zomaar naast je lopen 

Op een onverwacht moment 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 
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Er liepen eens twee mannen 
Vlakbij Jeruzalem 
Hun vriend was net gestorven 
Ze treurden over hem 
Opeens was daar een vreemde 
Die met hen mee wou gaan 
Ze wisten niet dat Hij het was 
Dat Hij was opgestaan 
 
Hij kan zomaar … 
 
Als God soms heel ver weg lijkt 
Als alles is mislukt 
En niemand weet waarom je 
Bedroefd bent en bedrukt 
Sta dan niet gek te kijken 
Wanneer Hij naast je staat 
En met je mee wil lopen 
Totdat het wel weer gaat 
 
… Hij kan zomaar naast je lopen 
En vertellen wie je bent 
Hij kan zomaar naast je lopen 
En je had Hem niet herkend 
 
Hij kan zomaar naast je lopen 
Uit het niets vandaan 
Je ziet pas dat je blind was 
Als je ogen opengaan 

 
• Op weg naar Emmaüs (Christian Verwoerd) 

 
 
Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  


