Met God aan Tafel
Lunchdienst in de Noorder

Thema: Samen onderweg

15 mei 2022
Menu

Welkom & gebed
Gesprek: Waar gaat je hart sneller van kloppen? Waar
word je blij van?
Tomatensoep
stokbrood ꟾ kruidenboter

Lezing: Lukas 24: 13-19; 28-32
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar
Emmaüs, een dorp dat 12 kilometer van Jeruzalem
verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was
voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren,
kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar
hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden.
Hij vroeg hun: ‘Waar lopen jullie toch over te praten?’
Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die
Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent U dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze
dagen gebeurd is?’ Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’
[Ze vertellen Jezus wat er allemaal gebeurd was rondom Pasen en
Jezus legt hen uit wat daarover in de Bijbel staat.]

Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus
deed alsof Hij verder wilde reizen. 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
met hen mee en bleef bij hen. Toen Hij met hen aanlag voor
de maaltijd, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit,
brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en
herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun
blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet
toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’

Kinderprogramma
Thema: Samen onderweg

Luxe belegd brood
roomkaas & ham ꟾ roomkaas & kaas ꟾ tomaat & mozzarella

Krenten- en suikerbrood

Gesprek:
• Wat raakt je in dit Bijbelverhaal en wat roept vragen
op?
• Heb je wel eens een “toevallige” ontmoeting gehad,
waardoor je leven een andere wending kreeg? Werd
voor jou daarin iets van God zichtbaar?

Aardbeien met slagroom

Op de tafel liggen briefjes. Hierop kun je een gebedspunt
schrijven.
Gebed en zegen

Bij de uitgang kun je een bijdrage geven voor de onkosten van
deze lunchdiensten.

de Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen tegen gevaar
de Heer zij onder u
om u op te vangen
wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u
om u te troosten
als u verdriet hebt
Hij omgeve u
als een beschermende muur
wanneer anderen over u heen vallen
de Heer zij boven u
om u te zegenen
zo zegene u God vandaag
morgen en in eeuwigheid

Dank voor je aanwezigheid tijdens deze lunchdienst.
We zijn heel benieuwd wat je ervan vond. Laat het ons weten via:
dick.wolters@noorderkerk.nl
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten: abonneer je op
onze nieuwsbrief via denoorder@noorderkerk.nl
Je bent van harte welkom op onze volgende lunchdienst: 19 juni

