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Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk 

      te Rhenen 
 

 
 

voorganger: ds. Ton van Vliet 
muziek: Rudolf van Tilborg 

 
 
 
Ter inleiding 
De vijgenboom is een boom die veel voorkomt in Israël, naast de 
olijfboom, de wijnrank, en tal van andere vruchtbomen. De 
vijgenboom geeft in de zomer zijn vrucht. We verkennen vandaag 
de symbolische betekenis van deze boom. In het ene verhaal dient 
hij tot waarschuwing, in het andere is hij een teken van hoop, 
geduld en vrede. De vijgenboom, een boom om niet zo maar aan 
voorbij te lopen!      
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Voorafgaande aan de viering kijken en luisteren we naar: 
 
 Baba Yetu (Onze Vader) – in swahili 

https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw 
tren 

0:50 / The Chainsmokers & Coldplay – Something just like this 
https://www.youtube.com/watch?v=2LBBaD1aQuw 

 
Orgelspel 
 
Moment van verstilling 
 

   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Lied 281 vers 1, 5 en 6  

Wij zoeken hier uw aangezicht 
 

Aanvangswoord en groet   (staande) 
voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft voor altijd 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 
   thuis en hier, van God de Vader, 

   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 
allen:  Amen. 
        (we gaan weer zitten) 
Inleiding op de viering 
 
Lied 451 vers 1 en 2   
Richt op uw macht, o Here der heerscharen 
 
Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor 
 

 Tijdens dit gebed zeggen we enkele keren: 
 Keer U om naar ons toe, 

keer ons toe naar elkaar       
 
Glorialied: melodie van lied 154b vers 1 
     Heel de schepping, prijs de Heer! 
             

  

https://www.youtube.com/watch?v=vsINANZ6Riw
https://www.youtube.com/watch?v=2LBBaD1aQuw
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Kindermoment 
 
 We kijken en luisteren naar:  

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God! 
https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8 

 
Gebed om de heilige Geest 
 
Lezing: Habakuk 3 vers 17 – 19 
 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 

al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining –  
toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
God, de HEER, is mijn  kracht, 
hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
hij laat mij over mijn bergen gaan. 
  
Lied 156 vers 1 en 3 – Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt  

           gezegd 
https://www.youtube.com/watch?v=Hk8LMx1sGxo 

 
Lezing: Lucas 13 vers 6 – 9 
 
Jezus vertelde hun deze gelijkenis: 
‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging 
kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei 
tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die 
vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, 
want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik 

de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 
misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, 
dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 
Muzikaal intermezzo – ‘Wat zijn de goede vruchten,  
       die groeien aan de Geest?’ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NmaQZzXGtx8
https://www.youtube.com/watch?v=Hk8LMx1sGxo
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Preek 
 
Lied 910 vers 2 en 4  
Goddank, wij overdenken ’t geheim van onze Heer  
 
Aandacht voor het doel van de collecte 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
 Slotlied: lied 150a vers 3 en 4 – Geprezen zij God! 
  https://www.youtube.com/watch?v=4GyD3aHJKvo 

 
Uitzending en zegen    (staande)  

allen (gesproken): Amen! 

 
       (we nemen nog even plaats) 
   
  Orgelspel 
 

 
       
 

https://www.youtube.com/watch?v=4GyD3aHJKvo

