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- AAN TAFEL! - 
Voorganger: Ds. van der Laan 

Muzikale medewerking: Dovoted 
Organist: Paul van Hoek 
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Muzikale medewerking Devoted – This Little 
Light of Mine 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 149: 1, 2 
 
1    Halleluja! laat opgetogen 
 een nieuw gezang den Heer verhogen. 
 laat allen die Gods naam belijden 
 zich eensgezind verblijden. 
 Volk van God, loof Hem die u schiep; 
 Israël, dank Hem die u riep. 
 Trek, Sion, in een blijde stoet 
 uw Koning tegemoet. 
 
2    Laat het een hoge feestdag wezen. 
 De naam des Heren wordt geprezen 
 met het aloude lied der vaad'ren. 
 De heil'ge reien naad'ren. 
 En zo danst in het morgenlicht 
 heel Gods volk voor zijn aangezicht 
 en slaat de harp en roert de trom 
 in 's Heren heiligdom. 
 
 
Stil gebed 
 
Votum & groet  
 
Zingen Psalm 149: 3 
 
3    De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
 Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
 Hij kent de stillen in den lande, 
 het heil is nu ophanden. 
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 Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
 nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
 Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
 en roemt zijn grote macht. 
 
 
De 10 geboden  
 
God de Heer heeft ons bevrijd uit het slavenhuis van 
angst en zonde, en alles wat hij gebiedt heeft deze 
strekking: blijf bij uw Bevrijder. 
 
1. Voorop staat: wij moeten God niet tarten door 
naast of in plaats van hem andere wezens of dingen 
als goden te vereren. 
 
2. En ook: wij moeten God niet modelleren of 
fatsoeneren naar hoe wij denken hoe hij zou moeten 
zijn. Kom niet aan zijn eigenheid. Wij prikkelen hem 
met zulke dingen buitengewoon. 
 
3. God heeft een naam en wij zullen die 
hooghouden en niet slordig of gedachteloos 
gebruiken, want ook dat rekent hij ons zwaar aan. 
 
4. God heeft in de oude tijd een dag vastgesteld 
waarop wij hem mogen vereren. Wij zullen het 
wezenlijke daarvan vasthouden door tijd voor de 
verering van de Allerhoogste vrij te maken. Houd de 
zondag hoog. 
 
5. Vader en moeder zullen wij niet vereren als 
waren zij God, maar wel eren. Respect komt ook toe 
aan allen die boven ons staan en aan ons vooraf 
gingen. Ook als wij het anders doen dan zij, zullen 
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wij niet schoppen tegen het gezag of tegen het 
verleden. 
 
6. Laat het leven van de ander kostbaar zijn in jouw 
ogen. Even waardevol als dat van jezelf. 
 
7. Ga eerbiedig en dankbaar om met het huwelijk. 
Het huwelijk van jezelf en van de ander, en vermijd 
alles wat de huwelijkstrouw ondermijnt. 
 
8. Vergrijp je niet aan wat de ander aan geld en 
goed van God gekregen heeft. 
 
9. Laat de ander zich ook wat zijn naam betreft bij 
jou veilig kunnen voelen. Eer is teer. 
 
10. Besef tenslotte dat zonde altijd uit de diepe 
wortel van de begeerte voortkomt. Bid daarom de 
heilige Geest dat hij je begeerteleven in goede 
banen mag leiden. 
 
Zingen Gezang 320: 1,2  
 
1    Zingt een nieuw lied voor God de Here 
 en weest van harte zeer verblijd. 
 God wil alhier met ons verkeren, 
 hier wordt een huis voor Hem bereid. 
 Hij heeft de hand 
 en het verstand 
 gezegend voor het werk, 
 de bouw van Christus' kerk. 
 
2    Kinderen van eenzelfde Vader, 
 komt nu tesaam van zuid en noord. 
 Van oost en west treden wij nader 
 tot dit welaangename oord. 
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 Kracht van de jeugd, 
 breng nu verheugd 
 de stenen bij elkaar. 
 God helpt u wonderbaar. 
 
Gebed  

Zingen: You are the rock 

Schriftlezing: Jesaja 55: 1 t/m 3 en Lucas 24: 13 

t/m 35 

Jesaja 55: 1 t/m 3 

[1] 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. [2] 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. [3] Leen mij je 

oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit 

met jullie een eeuwigdurend verbond, als 

bevestiging van mijn liefde voor David. 

Lucas 24: 13 t/m 35 

 [13] Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 

op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 

stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.  [14] Ze 

spraken met elkaar over alles wat er was 

voorgevallen.  [15] Terwijl ze zo met elkaar in 

gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en 

liep met hen mee,  [16] maar hun blik werd 

vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.  [17] Hij 

vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ 
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Daarop bleven ze somber gestemd staan.  [18] Een 

van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u 

dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet 

weet wat daar deze dagen gebeurd is?’  [19] Jezus 

vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er 

gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig 

profeet in woord en daad in de ogen van God en 

van het hele volk.  [20] Onze hogepriesters en 

leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en 

laten kruisigen.  [21] 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.  [22] Bovendien hebben enkele vrouwen 

uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze 

vanmorgen vroeg naar het graf gingen,  [23] vonden 

ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat 

er engelen aan hen waren verschenen. De engelen 

zeiden dat hij leeft.  [24] Een paar van ons zijn toen 

ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals 

de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze 

niet.’  [25] Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo 

weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u 

niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben?  

[26] Moest de messias al dat lijden niet ondergaan 

om zijn glorie binnen te gaan?’  [27] Daarna 

verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem 

geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de 

Profeten. [28] Ze naderden het dorp waarheen ze 

op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde 

reizen. [29] 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 

mee het dorp in en bleef bij hen.  [30] Toen hij met 

hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het 
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zegengebed uit, brak het en gaf het hun.  [31] Nu 

werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. 

Maar hij werd onttrokken aan hun blik.  [32] Daarop 

zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen 

hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor 

ons ontsloot?’  [33] Ze stonden op en gingen 

meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de 

anderen aantroffen,  [34] die tegen hen zeiden: ‘De 

Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan 

Simon verschenen!’  [35] 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: Alles wat ik nodig heb 
 
Verkondiging: ‘AAN TAFEL!’ 
 
Zingen: Praat maar 
 
Dankgebed & Voorbede 
Onze Vader 
 
 
Collecte  
Uw donaties zijn welkom via 
de GIVT – app of via de 
collecte bij de uitgang. 
 
 
Zingen Gezang 456: 1, 2 
 
1    Zegen ons Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
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2    Stort, op onze bede, 
 in ons hart uw vrede, 
 en vervul ons met de kracht 
 van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Zegen  
 
Gezang 456 – Amen, Amen 
 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer,  
Amen, God, Uw naam ter eer! 
 
De band zal na afloop nog een lied spelen, u bent 
vrij om te blijven of te gaan. 
 
_________________________________________ 
 
 
Na afloop van de dienst zal er koffie geschonken 
worden en zal de gemeente de gelegenheid 
krijgen om afscheid te nemen van Ds. van der 
Laan. 
 
De volgende jeugddienst is op 30 oktober 2022, 
hopelijk tot dan! 
 
Heeft u vragen, tips en ideeën? Dan horen wij dat 
graag! Ons volgen? Dat kan! 
 

@jeugd_hervormdekerk 



Avonddienst 25 september 

Hierbij de liturgie voor de dienst van a.s. zondagavond. 

  

Met vriendelijke groet 

  

Hans Karstens 

  

  

Intochtslied Psalm 89 : 1 en 3 

  

Votum en aanvangstekst 

  

Psalm 89 : 5 en 7 

  

Gebed om de opening van het Woord 

  

Lezingen: I Samuel 16 : 14 – 23 

                  Marcus 1 : 9 -13 

                  HC zondag 3 

  

Psalm 51 : 4 en 5 

  

Verkondiging: Geneigd tot alle kwaad, TENZIJ  (n.a.v. I Samuel 16 : 14 en Marcus 1 : 10) 

  

Gezang 239 : 1, 5, 6 en 7 

  

Geloofsbelijdenis 

  

Gezang 76 (bundel 1938) 

  

Gebeden 

  

Inzameling der gaven 

  

Gezang 330 

  

Zegenbede. 
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