
Orde van dienst voor de morgendiensten in de 

Ontmoetingskerk te Rijssen op zondag 19 februari 2023, 9.00u en 

11.00u. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal, orde A 

Thema deze dienst: ‘Broodnodig…’ 

Voorganger: ds. Egbert Egberts 

Organist: Bas Scholten 

------------- 

9.30uWelkom door een van de ouderlingen 

We zingen staande: Hemelhoog 522: ‘Dit is een huis om de Heer te 

ontmoeten’, graag op de melodie van ‘In het begin lag de aarde verloren’, 

= Alles Wordt Nieuw I,1 

 

1.Dit is een huis om de Heer te ontmoeten,  

plaats van gebed, van muziek tot zijn eer;  

smeeklied en lofzang en taal van ontferming,  

woorden gewijd aan de trouw van de Heer.  

 

2.Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven,  

voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,  

blakend van geestdrift of stil van ontroering,  

Hij is de Heer die mij door en door kent.  

 

Voorbereiding in stilte – aanvangswoord en groet 

We zingen staande verder: 

 

3.Dit is Gods woning, hier vind ik zijn tafel,  

hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,  

hier vieren wij zijn genade en goedheid,  



mogen wij blij voor zijn Aangezicht zijn.  

Gebeden 

We zingen: NLB538: 1 (in januari geleerd op de PCPO basisscholen) 

Kinderen morgen naar de nevendiensten gaan 

Schriftlezing: Joh.6: 25 t/m 29. Lector: Lian Seppenwoolde 

25Ze vonden Hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, 

wanneer bent U hier gekomen?’ 26Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, u 

zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten 

hebt en verzadigd bent. 27U moet geen moeite doen voor voedsel dat 

vergaat, maar voor voedsel dat blijft en eeuwig leven geeft; de 

Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft Hem die 

volmacht gegeven.’ 28Ze vroegen: ‘Wat moeten we doen? Hoe doen we 

wat God wil?’ 29‘Dit moet u voor God doen: geloven in Hem die Hij 

gezonden heeft,’ antwoordde Jezus. 

We zingen: NLB653: 1.2. 

Overdenking. Thema: ‘Broodnodig’ 

Muzikaal intermezzo (organist, naar eigen inzicht) 

We zingen: Hemelhoog 88: 1.2. 

Viering van het avondmaal volgens orde A. NB: bij meerdere tafels 

herhaal ik per tafel een deel van orde A vanaf ‘nodiging’, maar spreidt of 

herhaal NLB389) 

-Orde A inclusief de liederen die daarop staan (305: 1.2.3., 389: 

1.2.) 

 -orgelspel tijdens rondgaan brood en wijn 

 -dankzegging, afgesloten met Psalm 103: 5. 

Voorbeden en dankgebed – gebedsstilte – Onze Vader 

Collecten 

Slotlied: Hemelhoog 624: 1.5. 

Zegen 


