
Orde van dienst 
 

Zondag 5 februari 2023 

10.00 uur 
 

Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk 

Rhenen 

 

Avondmaal 

Is er wat te vieren dan? 
 

Voorganger   :  ds Peter Breure 
Muziek         :  Eric Voet en Anne Bosman 
 

We verstillen …. 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste    (staande) 
 

Groet, bemoediging  
v. Onze Helper is de ENE, 
a.    die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.    die trouw blijft, altijd, 
a.    en niet opgeeft wat God voor ogen staat: 
  een wereld waar liefde woont! 

v.    Gegroet, u en jij, met de vrede van onze HEER. 
a.  Zijn vrede ook met jou! 
 

Drempelgebed 
(we gaan zitten) 

          

Kyriegebed (Ondertussen speelt Anne Bosman)  
 

Glorialied: Lied 150a 
 

Gebed van de zondag  
 

Lezing: Mattheüs 26:17-30 
 

Lied: Treur niet - Edwin Jonker|The Passion 2020 (origineel: Diggy Dex) 
https://www.youtube.com/watch?v=j2jLcENSwB0  
 

SONGTEKST 
Jezus: En als de klok luidt, het tijd is 

Ik zing voor de laatste keer 
En als ik daar ben, in vrede 
Zing deze dan nog een keer 

https://www.youtube.com/watch?v=j2jLcENSwB0


  

Ja, heb je ooit wel eens bedacht wat je zou zeggen 
Als je straks daar ligt voor hen die jou kennen, yeah 

Wat zijn de woorden die je mee zou willen geven 
Hier, dus bij deze, mijn ode aan het leven 
  

En ik heb alles hier gedaan wat ik wou 
Ik heb dingen voor mezelf en gemaakt voor jou 
Ik heb het zilver al gezien en gegaan voor goud 
Ik had het soms flink heet en soms dagen koud 
Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor liefde 
Te staan voor mijn naasten, te gaan voor vrienden 
Te gaan voor familie en de dag en de nacht 
Ik heb zoveel gekregen, niet altijd verwacht, ja 
En dat is mijn filosofie, dus doe me één lol 

Als ik weg ben, denk aan dat 
Want voor je het weet is je show voorbij 
Dus draai deze, nog één keer, één voor mij 
  
En als de klok luidt, het tijd is 
Ik zing voor de laatste keer 
En als ik daar ben, in vrede 
Zing deze dan nog een keer 
 

En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij 
Zo eentje, die door gaat, door gaat voor altijd 

Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij 
Maar proost op het leven, treur niet om mij 
  

Ik ben geboren in de liefde, gevormd te diep 
Maar ging mijn eigen weg, koos voor de muziek 
Nooit werkeloos maar geen geld op de bank 
Soms overal shows en was de held van de stad 
Maar ik heb altijd geprobeerd om te gaan voor echt 
Dat lukte vaak wel, maar soms een gevecht 
Ik heb mijn zinnen afgemaakt en het woord gezegd 
En ik overal geweest, zuid, oost, noord, west 
En ik ben broke geweest en jij hebt buit gemaakt 

Ik heb liefde gekend en jij weer uitgemaakt 
En ontzettend veel gehouden van haar en van hem 
En weet het, want ik heb het zo vaak gezegd, ja 
En da’s mijn filosofie, dus doe me één lol 
Als ik weg ben, zeg het nog één keer 
Maar voor je het weet is je show voorbij 
Dus draai deze, nog één keer, één voor mij 
 



En als de klok luidt, het tijd is 
Ik zing voor de laatste keer 
En als ik daar ben, in vrede 

Zing deze dan nog een keer 
 

En als de klok luidt, bouw dan een mooi feest voor mij 
Zo eentje, die door gaat, door gaat voor altijd 
Mocht ik heen gaan, ergens, treur dan niet om mij 
Maar proost op het leven, treur niet om mij (3x) 
 

En als de klok luidt, het tijd is 
Ik zing voor de laatste keer 
En als ik daar ben, in vrede 
Zing deze dan nog een keer 
 

Lezing: Mattheüs 26:31-35 
 
Zingen: GEBED OM ZEGEN, HH 473  

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 

Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 

Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 

Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 



Overweging  
 

Muzikaal intermezzo  
 

Voorbeden, stil gebed  
 
Acclamatie: (Tekst: Achmed Aboe Taleb, M: Wick Gispen) 
 

 
 

 
Aandacht voor de collecte  
 
Viering van de maaltijd van HEER, het Avondmaal 
 
Muziek: ‘Samen eten wij, droom, durf, doe en deel’ 
https://www.youtube.com/watch?v=tU2ctcamV5E  
 

Wij nemen aan de tafel plaats 

met ieder die gelooft.  
U maakt dat wij één lichaam zijn  

met Jezus als ons hoofd.  
 

Wij willen zoals Jezus zijn,  

veranderd naar zijn beeld;  

een lichaam dat ruimhartig geeft,  
het goede leven deelt. 
 

Samen eten wij, samen delen wij.  

Er is brood voor iedereen.  

Proef de liefde, wij zijn welkom.  

Hier aan tafel zijn wij één. 
 

Deel je rijkdom met een ander; 
liefde nog veel meer dan goud. 

En wees lief voor wie je lief is; 

zeg als je van iemand houdt. 
Sluit je ogen maar vanavond 

met een lach op je gezicht. 

Wees maar dankbaar voor het leven 

 

zoals het hier nu voor je ligt. 

Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  

Proef de liefde, wij zijn welkom.  

Hier aan tafel...! 
 

Vier het leven om je heen. 

Hang de slingers op en dans met 
iedereen. 

Het leven is al veel te kort, 

ja, en alleen is maar alleen. 
Dus droom, durf, doe en deel met 

iedereen. 
 

Samen eten wij, samen delen wij.  

Er is brood voor iedereen.  
Proef de liefde, wij zijn welkom.  

Hier aan tafel zijn wij één. 

Samen eten wij, samen delen wij.  
Er is brood voor iedereen.  

Proef de liefde, wij zijn welkom.  

Hier aan tafel zijn wij één. 

https://www.youtube.com/watch?v=tU2ctcamV5E


Nodiging 
V:  als teken van zijn liefde  

nodigt de Levende ons aan de maaltijd. 

De diakenen hebben de tafel klaargemaakt 
brood en wijn staan klaar, 
en we denken daarbij aan Jezus die heeft gezegd: 
Ik ben het levende brood  
dat uit de hemel is neergedaald 
wanneer iemand dit brood eet 
zal hij leven in eeuwigheid. 
Zo is Hij onze gastheer en nodigt Hij ons uit.  

 
Vredegroet: Wij wensen elkaar de vrede van Christus.  
 

‘Heer, geef alstublieft de hongerigen te eten,  
en Heer, geef iedereen die te eten heeft honger naar 
rechtvaardigheid.  
Amen 

 
Tafelgebed   
V:  Onze harten zijn gericht naar God! 
A:  als bloemen naar de zon! 
V:  dank de Heer onze God! 
A:  wij willen God danken! 
V:  U danken wij, God onze Vader en Moeder 

dat U van alle mensen houdt,  

van groot en klein 
van jong en oud 
van arm en rijk 
van blank en bruin. 
Wij danken U voor Uw prachtige schepping 
voor de kleuren en de geuren van de bloemen 
voor zoveel dieren van klein tot groot.   
In de leeuw maar ook in de mier  
zien wij uw majesteit. 
Wij danken U voor Uw vriendschap met mensen 
met Abraham en Sara 
met Izaak en Rebecca 
met Jacob, Lea en Rachel 
en zoveel mensenkinderen daarna 
Wij danken U voor Jezus 
die Uw Zoon is en onze redder 
In Hem zien wij hoe groot en diep uw liefde is. 
Daarom danken wij U met ons hele hart.  

 



V:  wij danken U voor Jezus Uw zoon 
die dichtbij de mensen was,  
als de allerbeste vriend  

die je maar kunt denken 
die zijn leven gegeven heeft,  
om ons met U te verzoenen. 

 
Zingen: Lied 395: 1,2,3 
 
Instellingswoorden 
V: Aan zijn leerlingen heeft Jezus  

het geheim van zijn leven en sterven uitgelegd.  

Hij nam het brood, dankte U,  

brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei:  

 

“Neemt, eet, dit is mijn lichaam  

dat voor jullie gegeven wordt 
doet dit om Mij te gedenken. “ 

 

Ook nam Hij de beker, Hij dankte U  
en gaf het aan zijn leerlingen en zei: 

 

“Neemt deze beker  
en drinkt hier allen uit 

Deze beker, is het nieuwe verbond in mijn bloed 

blijf dit doen om mij te gedenken. “ 
 
Zingen: Lied 395: 4 
 
A:  Wij denken aan Jezus, aan zijn dood 

wij vieren zijn opstanding 
wij zien uit naar het feest van zijn koninkrijk 

V:  Geef ons dan uw Heilige Geest  
die ons helpt om van U te houden en van mensen.  
die ons leert hoe wij Jezus kunnen volgen,  
Jezus, onze Heer, die ons leerde bidden: 

A: Onze Vader, … 

V:  Weest allen nu welkom aan de tafel van de Heer! 
 
Delen van brood en wijn  
 

Dankgebed  
 

Slotlied: Lied 416 Ga met God: 1,2,4 
 

Uitzending en zegen: gezongen AMEN 


