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18 september 2022 om 10.00 uur 
Kerk van de eenheid in Christus te Son 

Startzondag ‘Aan tafel’ 
 
 

 
 
 
Pianospel 

In stilte bereiden wij ons voor 
 
Welkom 
 
Aanvangswoord  
Het is vandaag Startzondag, het begin van een nieuw kerkseizoen. 
Het thema van de landelijke Protestantse Kerk is ‘Aan tafel’ en dat 
wordt ook het jaarthema van onze kerkgemeente. 
Op Startzondag beginnen we dan ook aan tafel. We hebben de 
kerkzaal omgebouwd tot een plek waar ieder aan tafel kan zitten. We 

hebben deze dienst georganiseerd rond de tafel. En we gaan straks 
met elkaar in gesprek. 
Wanneer u deze dienst beluistert, zult u daarvan misschien wat 
hinder ondervinden, maar we hopen dat u zich verbonden zult blijven 
voelen met ons. 
 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
 
Drempelgebed 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
DIE HEMEL EN AARDE DRAAGT MET ZIJN LIEFDE. 
Goede God, het leven krijgt kleur door Uw trouw,  
U DOET VOOR ONS DE TOEKOMST OPEN.  
Het licht van Uw ogen gaat over ons op, 
UW AANWEZIGHEID IS ALS EEN NIEUWE DAG. 
AMEN 
 
Zingen Lied 388 : 1, 3, 5 - ‘Voor ieder van ons een plaats aan tafel’ 
Tekst: Shirley Erena Murray; vertaling: René van Loenen 
Melodie: Lori True 
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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. 
Refrein: 
 
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. 
Refrein: 
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Kyrie 
Lied 301k (Cantorij voorzang I, gemeente II) 
Melodie: John L. Bell 

 
Zingen lied 304 : 1, 2, 3 (zo mogelijk staande)- Zing van de Vader 
 

 
 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
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3. Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing  Lukas 24 : 13 – 33a 
 
Zingen lied 647 : 1 – 4 – Voor mensen die naamloos 
Tekst: Henk Jongerius; melodie: Jan Raas 

 

 
2. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 
brood om te breken:  
wij kunnen bestaan. 
 

3. Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
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4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

 
Toelichting 
Aan tafel – we zitten aan tafel. Er gebeurt veel aan tafel. Eten en 
drinken, je ontvangt je gasten aan tafel. Gesprekken aan tafel, de 
kinderen maken hun huiswerk aan tafel. De tafel is bij veel mensen 
het middelpunt van hun huis en hun dagelijks leven. 

We gaan met elkaar in gesprek aan tafel. 
 
Onderstaande gespreksvragen kunnen daarbij een leidraad of 
aanknopingspunt zijn. 
 
• Wat roept ‘aan tafel’ bij je op? 
• Hoe zie je het jaarthema ‘Aan tafel’ terug in dit bijbelgedeelte? 

Wat zegt dit Bijbelgedeelte volgens jou over het jaarthema?  
• Wat in het bijbelgedeelte sprak jou aan? Waarom? 
• Wat sprak je juist niet aan, wat verbaasde je, of waarover heb je 

vragen?  
• Herken je jezelf in de Emmaüsgangers? Waarom wel/niet? 
• Hoe komt het dat juist aan de tafel hun ogen open gaan?  
• Wat valt je op aan de houding van Jezus ten opzichte van de 

Emmaüsgangers? Wat kunnen we leren van deze houding in ons 
dagelijks leven en in onze gemeente? 

• Wat vind je van de stelling: ‘Aan de tafel in onze gemeente is er 
plek voor iedereen’ 

 
 
Pianomuziek 
 
Opbrengst van de gesprekken 
Korte ronde over wat besproken is en wat gedeeld mag worden 
 
Zingen lied 837 : 1, 4 -  Iedereen zoekt U, jong of oud 
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4. Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 
Welkom en afscheid 
 

Toelichting bij de collecte 
Collectedoel: Muziek aan bed 
Rekeningnummer: NL 24 TRIO 0390 5010 42 
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Gebeden  Voorbeden, dankgebed, stil gebed, Onze Vader 
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Zingen lied 416: 1 t/m 4 – Ga met God (zo mogelijk staande) 
Tekst: Jeremiah Rankin; vertaling Gert Landman. 
Melodie: Ralph Vaughan Williams 
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zending en zegen 
 

Ga jij met ons vandaag op weg 
zet jij verdwaalde stappen recht 
voorbij verlies, doorheen verdriet, 
een goede toekomst in ’t verschiet. 

Deel jij met ons het hoge woord 
uit ver verleden aangehoord –  
dat wij daarin verankerd zijn, 
dat wij daardoor veranderd zijn.

Breek jij met ons jouw eigen brood 
dat leven is voorbij de dood – 
dat wij herkennen wie jij bent 
en weten ons door jou gekend. 
 

En doe ons keren naar elkaar 
met alle zorgen opgeklaard – 
dat wij ervaren dat jij leeft 
dat jij ons leven toekomst geeft. 

(Uit: Zangen… lied 721 Emmaüslied) 
 
Moge de Eeuwige ons zegenen en beschermen 
Moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over ons doen schijnen 
en ons genadig zijn 
Moge de Eeuwige ons haar gelaat toewenden en ons vrede geven. 

Pianomuziek 
 
Toelichting op en gelegenheid tot het stellen van vragen over 

- samenwerking met de Johannesgemeente 
- vervolg op enquête pastoraat 

 


