Ontmoetingsdienst rond de tafel- agapè dienst, 11 november 2018
in de Wingerd, Krimpen a/d IJssel, 10.00 uur

Van harte welkom in deze dienst rond de tafel. Zoals Jezus in zijn leven vaak met mensen
rond de tafel bijeen was, zullen we hier samenzijn om elkaar te ontmoeten, verhalen uit de
bijbel te horen, te genieten van koffie en thee en allerlei lekkers en het brood te delen met
elkaar. We hopen dat jullie het goed hebben, zo kunnen we alvast merken hoe het straks zal
zijn in Gods koninkrijk.
‘Dromen en visioenen veranderen de wereld’ is het thema. Johannes op
Patmos schreef zijn dromen op in het laatste boek van de bijbel, de
openbaring. Het is een beetje griezelig en geheimzinnig boek met al zijn
ruiters, zegels etc. Eigenlijk lijkt het op een computerspel waarbij je
steeds in een volgend level kunt komen om uiteindelijk op het eindpunt
uit te komen. Zo tekent Johannes ons hoe de wereld bizar kan lijken
maar uiteindelijk Jezus zal verschijnen om de wereld terecht te brengen.
We gaan ons verdiepen in de wereld van de computerspellen om te
ontdekken dat die wellicht vreemd is, maar wel degelijk betekenis heeft
en ons zelfs kan helpen dit laatste bijbelboek te begrijpen.
De tieners zijn onze obers. Ze houden uw bekers en borden gevuld met heerlijke spijzen en
dranken en laten jullie als gasten ook met elkaar aan het woord.
Voorbereiding: Giny van der Velden, Karin Burger, Syl Duchatteau, Karin van Cappellen en
Ds. Corinne Groenendijk, met de ondersteuning van talloze anderen.
Eerste koffieronde:

heerlijk kopje koffie of thee met
raadselachtige koekjes en hapjes

tweede koffieronde:

heerlijk kopje koffie of thee
met fruitige paradijsjes

delen van brood

P:

muziek

OM TE BEGINNEN
O:

Welkom

V:

groet
“Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die altijd trouw houdt en nooit los laat
het werk dat Zijn hand eens begon.
De vrede van God is met jullie allen
en zijn genade is bij jullie.
Amen.”

V:

Namens onze Gastheer nodig ik jullie uit om elkaar te begroeten door
elkaar vrede te wensen.
Bij de heerlijke drankjes en hapjes die de obers serveren kunnen jullie
bespreken of je weleens een glimp ziet van onze toekomst.

Of vind je het vooral raadselachtig? Los om te beginnen het cijferraadsel maar op.
De obers serveren koffie en thee met iets lekkers.
“Ter verhoging van de feeststemming zingen wij een tafellied.”
Lied 216

G:

1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Rond de Bijbel
V:

Gebed bij het begin van de dienst

Met de kinderen
Lezing:

Openbaring en Escapocalyps, NBV en Beeldspraak, de bijbel
Naverteld voor jonge mensen.

muziek

orgel en/of pianomuziek

De kinderen gaan aansluitend naar de speelhoek.
V:

Uitnodiging tot tafelgesprek
We nodigen u bij een kop koffie of thee en wat lekkers met uw
tafelgenoten over dit thema in gesprek te gaan aan de hand van
vragen.
De obers serveren intussen de tweede koffieronde.
Vragen:
1. Kunnen computerspellen je helpen in je leven? Bijvoorbeeld als afleiding, je
leert ervan (bv engels), je krijgt er vrienden door, je begrijpt het bijbelboek
Openbaringen er beter door. Of halen computerspellen je eerder weg uit de
werkelijkheid?
2. Kunnen dromen of utopieën je helpen in je leven? Bijvoorbeeld als je droomt
maakt dat dat je denkt dat dingen mogelijk zijn.
3. Wat denk je van de nieuwe hemel en aarde? Geloof je dat het leven op de
een of andere manier vernieuwd wordt? Hoe zie jij een betere wereld? Wil je
meedoen in Gods droom met de wereld?

Tafelrede: terugblik op en besluit van tafelgesprekken

Muziek:

He’s got the whole world, Nina Simone

He's got the whole world in His hands

Hij heeft de hele (wijde) wereld in Zijn handen

He's got the fish of the sea in His hands
He's got the birds of the air in His hands
He's got the fish of the sea in His hands
He's got the whole world in His hands

Hij heeft de wind en de regen in Zijn handen
Hij heeft de zon en de maan in Zijn handen
Hij heeft de wind en de regen in Zijn handen
Hij heeft de hele wereld in Zijn handen.

He's got the gamblin' man in His hands
He's got the sinner man in His hands
He's got the gamblin' man in His hands
He's got the whole world in His hands

Hij heeft de gokker in zijn hand
Hij heeft de zondaar n zijn hand.

He's got the little bitsy baby in His hands
He's got the whole world in His hands
He's got everybody here in His hands
He's got you and me, brother, in His hands
He's got everybody here in His hands
He's got the whole world in His hands

Zingen G:

Hij heeft de kleine (mooie) baby in Zijn
handen
Hij heeft de hele wereld in Zijn handen
Hij heeft jou en mij broeder in Zijn handen
Hij heeft jou en mij zuster in Zijn handen
Hij heeft iedereen in Zijn handen
Hij heeft de hele wereld in Zijn handen

He’s got the whole world (we zingen de Engelse tekst)

GAVEN EN GEBEDEN
D:

Inzameling van de gaven
We collecteren voor Kerkinactie en in een
tweede rondgang voor de kerk.

Pianist:

muziek

V:

Voorbeden
zo bidden wij:

Stil gebed
Onze Vader (oecumenische tekst)

DELEN VAN HET BROOD
V:

Aan het eind van de maaltijd denken we terug aan Jezus die vaak met
vrienden en wie maar wilde aan tafel zat, net als wij vandaag. De kerk
heeft het delen van het brood als een teken van zijn Liefde bewaard in
de vorm van de agapèdienst. We delen vandaag het brood als teken
van dat we met hem willen bouwen aan zijn Koninkrijk.

Zingen G:

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel (Iona),
Couplet 1 en 2- solo, 3, 4 en 5- allen, refrain- allen
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 één of de ander,
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein

Refrein
4. 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
5. 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.
Refrein1.We zullen brood delen zoals Jezus dat voor ons deed
in velden en bij banketten, en in bovenkamers.
Zijn ware reisgenoten ontmoeten elkaar rond een tafel:
wij zullen brood delen.
.
V:

Delen van brood (terwijl we het brood delen klinkt er pianomuziek)

UITZENDING EN ZEGEN
V:
G:

zegen
Vrede wens ik je toe (Iona)

Piano - of orgelmuziek

