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Lied voor de dienst Lied 632: 1 en 3

Dit is de dag die de Heer
heeft gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Welkom en Mededelingen

Samenzang Lied 221: 1,2 en 3
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Votum en Groet

Samenzang Lied 837: 1,2 en 3
Iedereen zoekt U, jong of oud,
Speurend langs allerlei wegen:
Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag en nacht,
moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:
laten wij anderen bloeden,
geven wij pijn en angsten door neem ons dan onder uw hoede.
Spreek uw genezend woord vol macht,
dan krijgt ons leven nieuwe kracht.
Spreek, dan keert alles ten goede.

Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand de schepping schendt,
wilt u ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstandneem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aan schouwen

Gebed

Samenzang Lied 333 (4x zingen)
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Eerste Schriftlezing. 1Koningen 19: 3-18
Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba
in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij
één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een
bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is
genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter
dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in slaap,
maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word
wakker en eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd
een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water.
Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de
struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte
hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te
zwaar voor je. 8Elia stond op, en toen hij had gegeten en
gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en
veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam de
berg van God

. 9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat
doe je hier?’ 10 Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave
ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar
de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben
als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven
voorzien. 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de
berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een
grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen
spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond
zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een
aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die
aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar
de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het
gefluister van een zachte bries.
Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht.
Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan,
en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je
hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet
voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de
Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd,
uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven
voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de
woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot
koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je
zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit
Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie
ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door
Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood
worden door Elisa.18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend
mensen in leven laten, alleen degene die niet voor Baäl hebben
geknield en hem niet hebben gekust.
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Samenzang Lied 377: 1, 2, 3, 4 en 7

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben: dat ik uw naam nu al,
met allen heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaamo, lam van God, ik kom.

Tweede Schriftlezing. Jacobus 2 : 1-8
Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze
glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk
beoordeelt. 2Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door
iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en
tegelijkertijd door een arme in vodden. 3Als u dan de eerste met
alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u
goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of
1

ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ 4maakt u dan
geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door
verkeerde overwegingen bepaald? 5 Luister, geliefde broeders en
zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven
arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te
krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem
liefhebben? 6Maar u behandelt arme mensen met minachting.
Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de
rechter slepen? 7Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die
over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8 Wanneer u echter
het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.

Samenzang Lied 194: 1, 2 en 4 (EVL)
Er is een stad voor vriend en vreemde
diep in het bloemendal,
er is een mens die roept om vrede,
die mens roept overal.
Refrein:
Jeroesjalajiem, stad van God,
wees voor de mensen een veilig huis.
Jeroesjalajiem, stad van vrede,
breng ons weer thuis.
Er is een huis om in te wonen
voorbij het dodendal,
er is een vader met zijn zonen,
zij roepen overal.
Refrein:
Er is een wereld zonder grenzen,
zo groot als het heelal.
Er is een hemel voor de mensen,
dat hoor je overal.
Refrein:

Verkondiging
Samenzang Lied 905: 1, 2, 3 en 4
Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Gebeden

Bijdrage van Da. D.Hasper
Slotlied Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkere dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegen van St.Patrick

(afgesloten met Amen, Amen, Amen.)

Collecte bij de uitgang

Elia, een Lied

Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,
alles wat vastomlijnd leek staat te bevenin de emotie heb ik U gezocht,
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.

En de ontreddering ging voor U uit,
het vuur als uw heraut vooruitgezondenIk bleef alleen in mijn eenzelvigheid,
Tot niemand onzer komt Gij onomwonden.

En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem. Gij spreekt, maar andersom:
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden

