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AAN TAFEL 
 

1. Schets eens hoe aan tafel gaat, op een doordeweekse dag. 
Wat is het eerste wat u doet, zegt of laat? En is dat anders op 
andere dagen?  

2. Vertel eens welke maaltijd u altijd zal bijblijven en waarom?  
3. Als de kerkdienst een menu was, wat is dan voor u het 

“hoofdgerecht”?   
4. Is er een avondmaalsviering die u zich nog goed kunt 

herinneren? Vertel eens? 
5. Ook op tv zien we veel (praat-)tafels. Welke talkshow-gast 

heeft u deze week getroffen? Vertel eens waarom? 
6. Met wie zou u wel eens een maaltijd willen delen, en 

waarover zou u dan willen spreken? 
 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Stilte 
 
Zingen: lied 1005: 1, 2 en 3 Zoekend naar licht 
 

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
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Inleiding  
 

INKEER 
(we gaan staan) 
 
Zingen: lied 217: 1 en 3 De dag gaat open 
 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
God onze Vader. 
 
Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst. 

 
Groet    
V: De Heer zij met u! 
G: ook met u zij de Heer 

 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Gebed  
 
Zingen: LIED 217: 5    

 
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde 
naar de voltooiing. 
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(we gaan zitten) 
HET WOORD 

 
Gebed om de Geest 
 
Lezen:  Psalm 23 
 
Zingen: lied 388: 1, 2, 3 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 
 

1 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! 
 
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 
 

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 

 
Overdenking  
 
Orgel/pianospel 
 
Zingen: Lied 388: 4 en 5 
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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 

 
Mededelingen 
 

AAN TAFEL 
Voorbeden 

 
Tafelgebed,  
met daarin “Onze Vader in de hemel”, lied 1006 
 

Onze Vader in de hemel  
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
In uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien zal zijn. 

 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
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En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat u onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt u ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd 
Amen. Amen 
 

Gemeenschap van brood en wijn 
We vieren het avondmaal aan de tafels  
 
Dankgebed  
 
(staande) Slotlied:, Lied 704   Dank, dank nu allen God 
 

Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan,  
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal  
een helper die bevrijdt. 
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Lof, eer en prijs zij God  
die troont in ’t licht daar boven 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven 
Van Hem, de ene Heer  
gaf het verleden blijk 
het heden zingt zijn eer 
de toekomst is zijn rijk 
 
Heenzending en zegen 
G: Amen (3x gezongen)  
 
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie (project in Colombia) 
en de 2e voor de diaconie. Bij de uitgang staan twee bussen( met 
een 1 en een 2) waarin u uw bijdrage kunt doen. 
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de Diaconie 
Protestantse gemeente Bennebroek. 
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 25 september 2022 
  
 
In Colombia was vijftig jaar lang een burgeroorlog gaande.  
Dit conflict tussen rijk en arm veroorzaakte 220.000 doden, meer 
dan 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen op een bevolking 
van 50 miljoen.  
Op dit moment leeft tien procent van de bevolking nog steeds in 
extreme armoede.  
Veel vrouwen en gezinnen zijn nog steeds getroffen door het 
geweld.  
Hoe kunnen slachtoffers en daders straks weer samenleven?  
Meer dan honderd vrouwen met verschillende kerkelijke 
achtergronden hebben de handen ineen geslagen zich in te 
spannen voor vrede en verzoening. 
 
 

2 OKTOBER, Preek van de Leek in de Oude Kerk met Erik Groot.  
Erik Groot, tot voor kort voorzitter van Podia Heemstede, heeft 
het over de samenleving waarin verhoudingen op steeds meer op 
scherp staan. Hoe kun je daarin nieuwsgierig blijven naar die 
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ander en tot verstaan komen? De Preek van de Leek begint om 
15.30 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur. De deuren gaan open 
om 15 uur en na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting. Entree is 
vrij  
 
Michadienst, 16 oktober  in de Oude kerk in Heemstede: 
TAARTEN BAKKEN voor bij de koffie  
Om al het goede te vieren wat de aarde ons schenkt. Doet u mee? 
      
Vrijdagmiddag 7 oktober vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur 
ingrediënten OOGSTEN voor tien taarten op de ecologische 
stadsboerderij Wickevoort. Daarna tien kistjes maken met per 
taart de benodigdheden. Ook ouders en kinderen zijn van harte 
uitgenodigd voor dit leuke karweitje. Neem een kistje mee naar 
huis en bak thuis in eigen keuken een heerlijke taart en lever die 
in bij de Oude Kerk op de Michazondag op 16 oktober.  Alleen 
bakken kan ook. Laat het weten!   
Opgeven kan na afloop van deze dienst of mail de werkgroep: 
mmagalle@ziggo.nl   Zie ook de Wegwijzer nr 10 
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