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Liturgie ochtenddienst 30 okt. 2016 

Voorbereidingsdienst op de viering 
van het Avondmaal.                                          
Lied voor de dienst: Gezang 303 : 1 
De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
Gezang 303 : 2 
Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
Gezang 303 : 5 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

Welkom en mededelingen 

Psalm 89 : 1 
Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn 
lied 
des HEREN milde gunst, het werk aan 
ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, HEER, aan 
komende geslachten 
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U 
verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat 
zich welven, 
een altijd veilig huis, vast als de hemel 
zelve. 
 
Psalm 89 : 2 
Mijn uitverkoren knecht, zo spreekt des 
HEREN mond, 
is David die Mij dient, hem gaf Ik mijn 
verbond, 
aan hem en aan zijn huis heb Ik mijn 
eed gezworen, 
voorgoed zal uw geslacht de 
heerschappij behoren. 
Uw kinderen zal Ik de eeuwen door 
geleiden, 
Ik schraag uw troon en rijk tot aan het 

eind der tijden. 

 

Stil gebed, bemoediging en groet 

 
 

Elb 374 vers 1 
O Heer, mijn God, wanneer ik in 
verwond'ring 
de wereld zie die U hebt voortgebracht, 
het sterrenlicht, het rollen van de 
donder, 
heel dit heelal dat vol is van uw kracht, 
 
Refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
 
vers 2 
Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een lam, 
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou 
dragen, 
en aan het kruis mijn zonde op zich 
nam. 
 
Refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
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vers 3 
Als Christus komt met majesteit en 
luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat 
zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem 
buigen, 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt 
Gij. 
 
Refrein 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij. 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 
God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

 
Voorbereiding op de viering van het 

Avondmaal: lezing van het formulier 

Psalm 130 : 2 
Zoudt Gij indachtig wezen / al wat een 
mens misdeed, 
wie zou nog kunnen leven / in al zijn 
angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven, / Gij scheldt 
de schulden kwijt, 
opdat wij zouden vrezen / uw 
goedertierenheid. 
 

Psalm 130 : 4 
Gij al Gods bondgenoten, / ziet naar zijn 
toekomst uit! 
De HEER is vast besloten / tot 
goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: / Hij geeft in 
zijn geduld 
aan Israël bevrijding / van onrecht en 
van schuld. 
 

Gebed : opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 22 : 1-20   
Josia was acht jaar oud, toen hij koning 
werd; hij regeerde eenendertig jaar te 
Jeruzalem. Zijn moeder heette Jedida, 
een dochter van Adaja; zij was uit 
Boskat. Hij deed wat recht is in de ogen 
des HEREN en wandelde op al de 
wegen van zijn vader David; hij week 
niet af, rechts noch links. In het 
achttiende jaar nu van koning Josia 
zond de koning de schrijver Safan, de 
zoon van Asaljahu, de zoon van 
Mesullam, naar het huis des HEREN 
met de opdracht: Ga naar de 
hogepriester Chilkia; laat hij het geld 
gereed houden, dat in het huis des 
HEREN gebracht is, dat de 
dorpelwachters ingezameld hebben van 
het volk; laat men het ter hand stellen 
aan de opzichters die over het huis des 
HEREN aangesteld zijn, opdat dezen 

het geven aan hen die het werk 
verrichten, die in het huis des HEREN 
bezig zijn om de bouwvallige gedeelten 
van de tempel te herstellen: aan de 
werklieden, de bouwlieden en de 
metselaars, en voor het aankopen van 
hout en gehouwen stenen, om de 
tempel te herstellen; maar van het geld 
dat hun ter hand wordt gesteld, worde 
geen verantwoording gevraagd, want zij 
handelen in goed vertrouwen. En de 
hogepriester Chilkia zeide tot de 
schrijver Safan: Ik heb het wetboek 
gevonden in het huis des HEREN. En 
Chilkia gaf het boek aan Safan en deze 
las het. En de schrijver Safan kwam bij 
de koning, deed hem verslag en zeide: 
Uw dienaren hebben het geld dat zich in 
de tempel bevond, uitgestort en het ter 
hand gesteld aan de opzichters die 
aangesteld waren over het huis des 
HEREN. Ook deelde de schrijver Safan 
de koning mede: De priester Chilkia 
heeft mij een boek gegeven. En Safan 
las het de koning voor. Zodra de koning 
de woorden van het wetboek gehoord 
had, scheurde hij zijn klederen. En de 
koning gebood de priester Chilkia, 
Achikam, de zoon van Safan, Akbor, de 
zoon van Michaja, de schrijver Safan en 
Asaja, de dienaar des konings: Gaat de 
HERE raadplegen ten behoeve van mij, 
van het volk en van geheel Juda, over 
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de woorden van dit gevonden boek, 
want groot is de gramschap des 
HEREN, die over ons ontbrand is, 
omdat onze vaderen naar de woorden 
van dit boek niet hebben geluisterd en 
niet hebben gedaan overeenkomstig al 
wat ons voorgeschreven is. En de 
priester Chilkia en Achikam, Akbor, 
Safan en Asaja gingen naar de profetes 
Chulda, de vrouw van de 
klederbewaarder Sallum, de zoon van 
Tikwa, de zoon van Charchas. Zij nu 
woonde te Jeruzalem in het nieuwe 
gedeelte. En zij spraken met haar. Zij 
zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de God 
van Israël: zegt tot de man die u tot Mij 
gezonden heeft: zo zegt de HERE: zie, 
Ik breng onheil over deze plaats en over 
haar inwoners: de gehele inhoud van 
het boek dat de koning van Juda 
gelezen heeft; omdat zij Mij verlaten 
hebben en offers ontstoken voor andere 
goden, teneinde Mij te krenken met al 
het maaksel van hun handen. Daarom 
zal mijn gramschap over deze plaats 
ontbranden, zonder geblust te worden. 
Maar tot de koning van Juda, die u zond 
om de HERE te raadplegen, tot hem zult 
gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de 
God van Israël: wat de woorden betreft, 
die gij gehoord hebt - omdat uw hart 
week geworden is en gij u 
verootmoedigd hebt voor het aangezicht 

des HEREN, toen gij hoordet wat Ik 
gesproken heb tegen deze plaats en 
haar inwoners, dat zij een voorwerp van 
ontzetting en van vervloeking zullen 
worden, en omdat gij uw klederen 
gescheurd hebt en geweend voor mijn 
aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt 
het woord des HEREN. Daarom, zie, Ik 
zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult 
in vrede in uw graf bijgezet worden, en 
uw ogen zullen niets van het onheil zien, 
dat Ik over deze plaats breng. En zij 
brachten de koning het antwoord over. 
 
Gezang 305 : 1 
Waar God de Heer zijn schreden zet 
daar wordt de mens, van dwang gered, 
weer in het licht geheven. 
Als 's Heren woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven. 
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van 's Vaders grote daden. 
Zo leven wij om Christus' wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade. 
 
Gezang 305 : 2 
O Heer, uw onweerstaanbaar woord 
drijft rusteloos de eeuwen voort 
wat mensen ook verzinnen. 
En waar de weg onvindbaar scheen 

mochten wij door geloof alleen 
de tocht opnieuw beginnen. 
Gij hebt de vaderen bevrijd 
en uit het diensthuis uitgeleid 
naar 't land van melk en honing. 
Hervorm, herschep ook ons geslacht, 
opdat het door de wereldnacht 
de weg vindt naar uw woning. 
 

Verkondiging: “De Reformatie van 

Josia” 

Psalm 43 : 3 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Psalm 43 : 4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Psalm 43 : 5 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op 's Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
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Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer. 

 

Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

 

Elb 244B vers1.  

Een vaste burcht is onze God, 

een toevlucht en een toren. 

Zijn macht bevrijdt van 't bange lot, 

dat ons nu is beschoren. 

De vijand rukt vast aan 

met opgestoken vaan; 

hij draagt zijn rusting nog 

van gruwel en bedrog: 

nooit zag men zijns gelijke. 

 

vers 2.  

Met onze macht is 't niets gedaan: 

wij zijn alras verloren. 

Maar d' een'ge, die ons bij kan staan, 

God heeft Hem ons verkoren. 

Vraagt gij zijn naam, zo weet, 

dat Hij de Christus heet. 

Der legerscharen Heer 

is onze tegenweer; 

Hem blijft in 't eind de zege. 

Zegen                                          
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze  Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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