
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE te WOENSDRECHT 
 

L I T U R G I E  
 

voor de kerkdienst op  
zondag 28 augustus 2022 

09.45 uur 
 

THEMA: Aan Tafel! 
 
 
 

  
 
 
 

voorganger: ds. W. Lolkema 
organist: dhr. R.J. Ros 

  



 
 

 De VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, openleggen van de Bijbel 
 
We gaan staan en ZINGEN Psalm 87: 1 en 4.  
Op Sions berg sticht God zijn heil’ge stede.  
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.      
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:       
door uwe poort zal ieder binnentreden.      
 
Zij zullen saam, de groten met de kleinen,  
dansend de harpen en cimbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan,  
zingend: In U zijn al onze fonteinen.  
 
Stilte - Groet en Beginwoorden 
v: De Heer is met u allen; 
A: zijn vrede is met u. 
v: Onze hulp is: de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft; 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
Drempelgebed:  
v: Met alle mensen hier beneden 
die reikhalzend uitzien 
naar een kracht uit de hoge 
die bezielt en vernieuwt, 
A: die uw aarde herschept 
van een woeste wildernis 
tot een akker van overvloed, 
roepen wij tot U, o God. 
v: Waai met uw adem door heel ons bestaan, 
kom met uw vurigheid 
hier in ons midden, 
A: bezaai met uw woorden  
de grond van ons hart,  
opdat in ons leven uw schepping geschiedt. 
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen    
  



 
We ZINGEN Lied 388: 1 en 2.  
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…. 
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!  
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de één of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein: Vol vreugde ziet God… 
 
We gaan zitten.  
 
Gebed  
 
Korte tekst 
 
Lied: Opwekking 70: 1, 2 en 4 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,  
die U ons noemt door sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van uw heerlijkheid.  
 
Heer, onze God, die aard’  en hemel schiep, 
zeeën en land uit niets tot leven riep. 
Wat zijn wij mensen, dat U aan ons denkt 
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?  
 
Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn  
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:   
Heer onze God, hoe heerlijk is uw Naam! 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
  



Gesprek aan tafel! 
Korte kennismaking:  

1. Wat eet u / jij graag aan tafel?  
2. Wat eet u liever niet? 
3. Met wie zit u graag aan tafel? 

 
We ZINGEN Lied 388: 4 en 5. 
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!  
 
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: Vol vreugde ziet God… 
 
Verder gesprek: er liggen pepermuntjes, dropjes  
en babbelaars op tafel. 

4.  Wat is volgens u de smaak van onze tekortkomingen? 
Kunt u dat uitleggen?  

5. Wat is volgens u de smaak van genade? 
Kunt u dat uitleggen?  
  

We ZINGEN Lied 458-A, twee keer. 
Zuivere vlam, verdrijf met je licht 
de angsten van ons hart… 
 
Schriftlezingen: 
Exodus 16: 1 t/m 12   
Jesaja 55: 1 t/m 3 
Johannes 6: 31 t/m 33 
 
We ZINGEN Eat this bread (Lied uit Taizé) 
Eat this bread, drink this cup, 
come to Him and never be hungry. 
Eat this bread, drink this cup, 
trust in Him and you will not thirst.  
 
  



Eet het brood, drink de wijn,  
ga naar Hem - en nooit heb je honger! 
Eet het brood, drink de wijn,  
ga naar Hem - en nooit heb je dorst.   
 
Korte overdenking 
 
We ZINGEN als Geloofsbelijdenis: Lied 412: 3.  
U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw ééngeboren Zoon.  
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!     
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
We vieren Agapè, de maaltijd van de liefde. 

- Kort gebed, lezing uit 1 Johannes 
- We delen brood en wijn, druivensap en druiven. 

 
We ZINGEN Lied 422: 1 en 3. 
Laat de woorden die we hoorden 
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen - alle, alle dagen,  
door uw stille kracht.  
 
Laat ons hopen, biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven dat door zo te leven 
hier Gods Rijk begint.  
 
Kort gebed en oecumenisch Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de collectedoelen.  

1. Bloemenfonds 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw 

 
We ZINGEN Lied 568-A, drie maal. 
Ubi caritas, et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est.  
 
 
  



We gaan staan en ZINGEN ons slotlied:  
978: 2 en 4. 
Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf.    
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe Naam.  
 
Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.  
 
HEENZENDING EN ZEGEN 

v:…..   

 
 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


