Liturgie
voor de morgendienst 24 juni 2018
waarin we het heilig Avondmaal vieren

Thema:
“God is de bron”
Voorganger:
Ds. H.M. Klaassen
Ouderling van dienst: Jan Smit
Organist:
Gijsbert Meuleman
Afkondigingen
Zingen: psalm 68: 9
9. God is de bron, de klare wel,
springader voor heel Israël,
uit Hem vloeit louter zegen.
Zijn lof ontspringt als een fontein,
zijn volk zal louter vreugde zijn,
komend van allerwege.
God, onze sterke bondgenoot,
toon ons uw macht, uw krachten groot;
Gij zult uw stad gedenken.
Vorsten van verre bieden Hem
terwille van Jeruzalem
hun eerbied, hun geschenken.
Onze hulp en groet
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Zingen: gezang 326: 2 & 3
2. God opent hart en oren,
opdat wij in geloof
zijn roepstem zouden horen,
voor and're stemmen doof.
Gods woord gordt mensen aan,
om zonder te versagen
het smalle pad te gaan
en stil het kruis te dragen
achter hun Heiland aan.
3. De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
Gebed om de opening van het woord en de verlichting door
de Heilige Geest.
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: gezang 326: 5
5. O Gij die wilt ontmoeten
wie vragen naar uw wil,
zie hoe wij aan uw voeten
zitten en luist'ren stil.
2

Geef dat tot U, o Heer,
't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',
maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.
Schriftlezing: Ezechiël 47:1- 10
(HSV)
1
Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En
zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van
het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag
naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van
onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar.
2
Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en
leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting
die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde
borrelde water.
3
Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was er een
meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het
water gaan: het water kwam tot de enkels.
4
Hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan: het
water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en
liet mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen.
5
Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet
door kon gaan, want het water was heel hoog – water waar
men alleen zwemmend door kon, een beek waar
men anders niet door kon gaan.
6
Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen
leidde Hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek.
7
Toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek
stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de andere
kant.
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Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke
gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de
zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.
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Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen,
overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven.
Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en
alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.
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Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan
vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor
sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk,
zoals de vis in de Grote Zee.
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Zingen: psalm 23c: 1, 2, 3, 4, 5
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
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en redt mij in gevaar.
5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
Lezen avondmaalsformulier
Zingen: gezang 363
1. O God die stierf onschuldig,
geoogst als wijn en brood,
Gij hebt vermenigvuldigd
ons leven met uw dood.
Op wonderbare wijze
zegent Gij ons bestaan.
Gij spijst, Gij zijt de spijze,
wij zitten met U aan.
Viering van het avondmaal
Zingen: psalm 100: 1, 2, 4
1. Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aarde alom, zijn rijksdomein,
zult voor de Heer dienstvaardig zijn
2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’
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4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Dankgebed
Zingen: lied 227
1. Loof de Heer, want Hij is goed!
Voor het goede dat Hij doet,
voor het eten dat ons voedt,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen
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