
 

Avondmaalsviering 

 

zondag 13 juni 2021 

 

Protestantse wijkgemeente 

Ontmoetingskerk 

te Rhenen 

 

 10.00 uur 
 

 

 

mosterdboom 

voorganger:   ds. Ton van Vliet  
muziek:          Rudolf van Tilborg 
zang:   Suzan Dees, Wilma Olie, Gerrit Tigelaar,  

Freek Bouwman 
ouderling:  Gré van der Maas 
diaken:    Annie van Tilborg 
koster:   Wieger van Maldegem 
lector:   Annelies Bosman 
beeld & geluid: Cor Kooij, Sjoerd Eijgenraam  
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Muziek 

 
Zang: Zoek de stilte en vind ruimte (Sytze de Vries)  

 
 
We verstillen… 
 
Welkom  
 
Zang: lied 92 vers 1 – Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 

Bemoediging en groet 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v.  Hier delen we het goede nieuws 
 van Gods nieuwe wereld, 
a.  klein maar ook krachtig als mosterdzaad. 
v.  De Heer nodigt ons uit 
 om als vogels in bomen te schuilen, 
a.  in de schaduw van de boom 
 genieten we van de warmte van Gods licht. 
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v.  Zo hernieuwt de Heer elke dag zijn eeuwige liefde 

a.  en zijn goedheid en vrede aan ons. 
 Amen.  
 
Drempelgebed 
v.     ……………………, door Jezus Christus onze Heer. 
a.     Amen.                    
                 
Zang: lied 92 vers 7 en 8  

   Zoals de cederbomen hoog op de Libanon 
 

Inleiding op de viering 
 
Gebed om ontferming 
dat wordt afgesloten met een gezongen Kyrie eleison: lied 301h 
 

 
 
Zang Godlof: lied 910 vers 2 en 3 – Goddank, wij overdenken  
 
Moment met de kinderen 

 
Zang: lied 923 vers 1, 2 en 3 
     Wil je wel geloven dat het groeien gaat 

 
Gebed bij de opening van de Schriften  
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Lezing: Marcus 4 vers 26 - 34 

       
Zang: gezang 487 vers 3 (Liedboek voor de kerken) 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 
                                                                                 

Uitleg en verkondiging 
 
Zang: Emmaüslied (tekst: Michaël Steehouder) 

       
 

Deel jij met ons het hoge woord 
uit ver verleden aangehoord –  
dat wij daarin verankerd zijn, 
dat wij daardoor veranderd zijn. 

 
Breek jij met ons jouw eigen brood 
dat leven is voorbij de dood –  
dat wij herkennen wie jij bent 
en weten ons door jou gekend. 
 
En doe ons keren naar elkaar 
met alle zorgen opgeklaard –   
dat wij ervaren dat jij leeft 
dat jij ons leven toekomst geeft. 
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed 

 
Collectedoelen 
 
Zang: lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben       
 
Tafelgebed 
 
Zang: lied 875 vers 1, 2 en 3 – Father, we love you  
                
Vervolg tafelgebed 

 
We bidden het Onze Vader 
 
Gezongen vredewens: lied 421  

 
Het brood dat wij breken… 
De beker waaruit we drinken… 
 
Dankzegging 

 
Samenzang: lied 978 vers 3 en 4  

      Gij hebt de bloemen op de velden  
 
Uitzending en zegen 

gezongen ‘Amen, amen, amen’ 


