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en de medewerking van heel veel andere gemeenteleden 



 

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied 

 

Aanvangslied: Lied 273: 1, 2 (allen gaan staan) 
 

 
 
Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 

Moment van stilte  
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 



 

Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 

Vervolg aanvangslied: Lied 273: 5 

Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 
 

(allen gaan zitten) 

Inleiding op het thema “Aan Tafel!”– Gebed 

Tussenzang: Lied 388: 1 

  



 

 
 
Schriftlezing: Jesaja 55: 1-2 
 
“Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen 
geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn 
en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je 
loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en 
je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.”  

Tussenzang: Lied 388: 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. 
Refrein: 
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! 

Uitleg A 

Tussenzang: Lied 388: 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 

 
Uitleg B 
 

 



 

Tussenzang: Lied 388: 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. 
Refrein: 
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! 

 
“Aan Tafel!”: het Menu 

Geloofstafel  voor in de kerk 
 
Samenspeltafel  achter in de kerk 
 
Brainstormtafel  in de consistorie 
 
Bloementafel  Maartenshuis beneden 
 
Tekentafel  Maartenshuis Boven 
 
Bouw-tafel  De Vonk 
 

We wensen elkaar een prettige voortzetting … 
 
Na terugkomst in de kerk zingen we … 
 
Tussenzang: Lied 388: 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 

 
Korte bloemlezing:  Hoe heeft het gesmaakt? 



 

Dankzegging, voorbeden, Stil Gebed en Onze Vader 
 

Collectemoment 1. Kerk in Actie Zending 2. Diaconie 
 

Presentatie Jaarplan 
 

Slotlied: Lied 150 (allen gaan staan) 
 

 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijk Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft,  
juiche al wat adem heeft  
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Zegen 
 
Orgelspel 


