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Ontmoetingskerk te Rhenen 
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1 april 2021  19.30 uur    

 

 

 

 
 

Jezus in Getsemane (1516) 

 
 
 
 
 
voorganger : ds. Ton van Vliet 
orgel, vleugel : Rudolf van Tilborg  
zang   : Arjan Veldhuis, Freek Bouwman 
beeld en geluid: Jan Willem Evers,  

   Lars van Maldegem, Jan Roos 
 



Inleidend orgelspel 

 
Moment van verstilling… 
   
Welkom  
 
Bemoediging en groet 
Zang: lied 67 vers 1 (uit de nieuwe Psalmberijming) 
 

God, geef genade, geef uw zegen; 
toon ons uw stralende gezicht. 

Op aarde kent men dan uw wegen; 
de wereld ziet uw reddend licht. 
Laat elk volk U prijzen, U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! Laat de wereld zingen  
van de grote dingen die U deed en doet. 

 
Gebed voor de Witte Donderdag 
 

DE MAALTIJD VAN DE HEER 

Aan tafel 
 
Lezing: Mattheüs  26 vers 26 – 29 
 
We bidden het ‘onze Vader’ 
 
Vredegroet 
 
Het brood dat wij breken… 
De beker waaruit we drinken… 

 
Zang: Eat this bread, drink this cup (Taizé) 
 Eat this bread, drink this cup, 
 come to him and never be hungry. 

Eat this bread, drink this cup, 
trust in him and you will not thirst. 

 
 Eet dit brood, drink de wijn, 

laat je voeden met Christus’ liefde. 
Eet dit brood, drink de wijn, 

blijf vertrouwen, God lest je dorst. 



Dankzegging 

 
Zang: lied 136 vers 12 en 13 

 
NAAR GETSEMANE 

 
Lezing: Mattheüs 26 vers 30 en 36 – 46 
 
Zang: Blijf bij Mij / Bleibet hier 
 

 
Woord ter overweging 
 

Zang: lied 571 vers 1, 2, 3, 4 en 5 
 

GAVEN EN GEBEDEN 
 
Collectedoel 
 
Voorbeden en stil gebed 
 
Zang: Mag ik jou tot goede vriend zijn 

    (uit: Het liefste lied van overzee, deel 2 nr. 40) 



 
Pelgrims zijn wij, reisgenoten 
op eenzelfde spoor gebracht, 
om die extra mijl te delen, 
samen dragen wat belast. 
 
Ik laat Christus voor jou lichten 
midden in je bangste nacht. 

Ik reik jou mijn hand en zegen, 
jou als jij naar vrede smacht. 
 
Ik zal samen met jou schreien; 
als jij lacht lachen er twee; 
wel en wee als vrienden delend, 
reis ik tot het einde mee. 
 
Mag ik jou tot goede vriend zijn, 
mag ik voor jou Christus zijn? 

Bid voor mij om de genade 
ook van jou gediend te zijn. 
 

Zegenbede 
 
Orgelspel 
 

Morgenavond, op Goede Vrijdag 2 april, 

is er opnieuw een online viering om 19.30 uur: 
een wake bij het kruis 

voorganger: ds. Inge de Jong - Baerends 


