
Liturgie zondag 16 oktober 

Viering van de maaltijd van de Heer 

 

Voorganger:  ds Siebe Sijtsema 

Ambtsdrager:  Ina Haandrikman 

Diakenen:  Ina Haandrikman en Roelien Linthorst 

Lector:   Willy van Dijk 

Organist:  Wietse Ouwejan 

Beamteam:  Leo ter Haar en Tjeerd Bakker 

Koster:   Sytske Aalders 

Bloemendienst: Gwen v.d Stouwe 

Verwelkomers : Marlies Hemel en Marja Schreuder 

 

 

Welkom  

Aansteken van de kaarsen 

Bemoediging en groet 

Lied 975: 1, 3 en 4 

Drempel en kyriégebed afgewisseld met gezongen Heer ontferm U 

Glorialied: Als een hert 

Lezingen:   

2 Koningen 2: 19 – 22 

Eerste optreden van de profeet Elisa 

De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘De ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar 

het water is slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten.’  

Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe schaal, met wat zout erop.’  

Ze brachten hem een schaal, en Elisa ging naar de bron en strooide daar zout in terwijl hij 

zei: ‘Dit zegt de HEER: Hierbij zuiver ik dit water.  

Het zal geen sterfgevallen of misgeboorten meer veroorzaken.’  

En tot op de dag van vandaag is het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd. 

 

Exodus 15: 22 – 25 

Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie 

dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden.  

Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was 

het; vandaar ook dat die plaats Mara heet.  

Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze.  

Mozes riep de HEER aan, en de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water 

gooide, werd het zoet. 

 

  



Lied: 659: 1, 4 en 6 

Opstapverhaal 

Lied: Het allermooiste lied  

Verkondiging 

Zingen als geloofsbelijdenis: Aan U Vader alle glorie  

Vredegroet 

Tafelgebed afgewisseld met Neem mij aan zoals ik ben 

Bidden van het Onze Vader 

Instellingswoorden 

Tijdens de lopende viering 

- Orgelspel 

- Lied: Laudate omnes gentes  

Dankgebed 

Aandacht voor de inzameling der gaven 

Slotlied: Kom laten wij van tafel gaan (Sytze de Vries; liefste lied II,33) 

Zegen 

Gezongen amen 

 

 

 


