
Startdienst in de openlucht op  18 september 
2022 

Thema: Aan tafel! 

 

Voorganger: ds. Janneke Herweijer 
Muzikale medewerking : Mariëtte Everse 
                                      leden van de Brassband Excelsior 
                                      leden van de cantorij 
Ouderling van dienst: Elske Robbeson 
Diaken : Harm Schot 



Lector: Jannie de Witte 
We beginnen de dienst in het Geerteshuis 

Welkom en begroeting 

V:  Aan het begin van deze dienst spreken wij uit 
Dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de levende God 
Die in ons gelooft 
Die ons draagt door de diepte heen 
En bij wie de bron van het leven is. 
Moge zijn Geest bij ons zijn in deze viering. 

G:  Amen. 

Zingen : lied 218 : 1 en 3  ( Nieuwe Liedboek ) 

 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

We lopen naar de kerktuin 

Excelsior speelt  

We zingen : lied 218: 5 ( met begeleiding van Excelsior) 

5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
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Gebed 

We zingen : lied 299j (  Nieuwe liedboek voor de kerken) 

 

2. om een wereld zonder toekomst, 
om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm U, Heer. 

 

4. Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 
Vrede bij kleinen en groten: 
Gloria in excelsis. 

Kindermoment :  Een frietje vrede 

Zingen : lied 388: 1, 2, 3 ( onder begeleiding van Mariëtte Everse) 
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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! 
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Gebed 

We lezen: Lucas 24: 13-27 ( Jannie de Witte)  

Zingen : Lied 255: 1 ( Nieuwe liedboek ) 

 
   
We lezen : Lucas 24: 28-35 

Zingen : lied 255: 2 en 3 ( Nieuwe liedboek ) 

2. Zo zult Gij ons terzijde gaan, 
want Gij zijt waarlijk opgestaan, 
in ’t breken van ons brood zijt Gij 
ons in ons eigen huis nabij. 

3. O Heer, tot U zo bidden wij, 
blijf in ons midden, wees nabij, 
steek Gij ons dorre hart in brand 
al zijn wij traag door onverstand. 

Inleiding op de presentaties:  Wat bezielt je? 

Presentaties van  Peter Eversdijk, Michiel Bareman, Ineke Kingma en Elske 
Robbeson.   
  
Muziek: Excelsior speelt 

We zingen : lied 391 ( Nieuwe liedboek ) 
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2. Hij gaf aan blinden het gezicht, 
de nacht heeft Hij verdreven, 
gaf doden weer het leven – 
waar Hij voorbijging werd het licht. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 

3. Daags voordat Hij gestorven is, 
heeft Hij het brood genomen: 
‘Hiertoe ben Ik gekomen, 
doe dit tot mijn gedachtenis.’ 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 

4. En alwie Jezus’ naam belijdt 
zal wonderen verrichten 
en als een lamp verlichten 
de lange gang van onze tijd. 
Refrein: Alles heeft Hij wel gedaan. 
Tot wie zou ik anders gaan? 
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Inzameling der gaven 
de bestemming van de diaconiecollecte is: 
Kerk in Actie in Syrië 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en hardop gebeden ‘Onze Vader’.  

Zingen : lied 146 c: 1, 3, 6 ( Nieuwe liedboek)  

 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
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Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

Zegen 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, 
alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 
in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is. 
Mogen wij vandaag 
voor elkaar een zegen zijn, 
in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 
Vader, Zoon en heilige Geest. 
Amen. 

Daarna gaan we naar binnen, waar de koffietafel klaar staat.
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