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Thema: Aan tafel 
Startzondag 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Breng ons samen - Sela 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
  
3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 



Zingen Lied 273: 1, 2 en 5 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 

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

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

Introductie thema 

Lezen  Matteüs 9: 9-13 
door Marjanne van de Mheen 
Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, 
en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij in zijn huis aanlag 
voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met 
Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De farizeeën zagen dit en zeiden tegen 
zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf 
als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk 
eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ 

Keuzes: 
• Aan tafel - gesprek (consistorie en zaal 2) 
• Een mooi gedekte tafel  - tekenen (’t Verdiep) 
• Vier met alles wat in je is - zingen (zaal 1) 
• Koekje van eigen deeg - uitdeelcadeautje maken (zaal 4) 
• preek ‘Aan tafel’ 

Orgelspel 

Lezen  Lucas 24: 13-29 
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorge-
vallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met 
hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. Hij vroeg hun: 
‘Waar lopen jullie toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van 
hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die 
niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: 
‘Wat er gebeurd is met Jezus van Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de 
ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood 
laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat Hij degene was die Israël 
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien 
hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen 
vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen vertellen dat er 
engelen aan hen waren verschenen, die zeiden dat Hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook 
naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus za-
gen ze niet.’ Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo 
traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de 
messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde Hij 
hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes en de 
Profeten. 



Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde 
reizen. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij 
ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging met hen mee en bleef bij 
hen. 

Overdenking I 

Zingen Lied 646: 1 en 2 - mel. Psalm 134 
1. De Heer is onze reisgenoot, 
Hij die ons zijn gezelschap bood 
en sprekend over kruis en graf 
geduldig tekst en uitleg gaf. 

2. Zo valt een lange weg ons licht, 
de schrift opent een vergezicht 
en brengt verdwaalden dicht bij huis, 
verloren zonen komen thuis. 

Lezen  Lucas 24: 30-35 
Toen Hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, 
brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij 
werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen 
Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ Ze stonden op en gingen 
meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die tegen hen zei-
den: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ De twee 
leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had 
gemaakt door het breken van het brood. 

Zingen Lied 646: 3 en 4 - mel. Psalm 134 
3. De avond daalt, blijf bij ons Heer! 
Hij zet zich aan de tafel neer 
en breekt het brood en schenkt de wijn, 
die gast, het moet de gastheer zijn! 

4. Wij keren naar Jeruzalem, 
ons brandend hart verneemt zijn stem, 
Hij deelt met ons het dagelijks brood, 
de Heer is onze reisgenoot. 

Overdenking II 

Zingen Lied 975 
1. Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 
Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 
Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 
prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

Iedereen komt weer terug 
Orgelspel 

Gebeden 



Aankondiging collecte 

Zingen Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

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. 

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. 

Wegzending en zegen 
Zingen  ‘amen’ 


