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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Lied/ Psalm 146: 1 en 4
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.
Gebed
Luisterlied: Dit huis vol mensen
https://www.youtube.com/watch?v=d3fCyZfOMnE
Dit huis vol mensen, weet Jij wie het zijn?
Ik mag het hopen.
Heb Jij ons geteld, ken Jij ons bij naam?
Dan ben Jij de Enige.

DIENST VAN DE SCHRIFT

Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: 1 Koningen 18: 17-42
Het geschiedde, zodra Achab Elia zag,
dat Achab tegen hem zei:
Ben jij daar, ongeluksbrenger van Israël!
Hij zei:
Niet ik heb Israël in het ongeluk gestort,
maar jij, en het huis van je vader,
doordat je de geboden van JHWH hebt verlaten
en achter de Baäls aan bent gegaan.
En nu: zend [een bericht] uit!
Verzamel heel Israël bij mij op de berg Karmel
en de profeten van de Baäl, vierhonderdvijftig,
en de profeten van de Asjera, vierhonderd,
zij die eten van de tafel van Izebel.
Achab zond [het bericht] uit onder al de kinderen van Israël
en verzamelde de profeten op de berg Karmel.
Elia kwam dichterbij heel het volk en zei:
Hoe lang nog hinken jullie op twee gedachten?
Als JHWH God is, ga achter hem aan
en als Baäl ‘t is, ga achter hem aan.
Maar het volk antwoordde hem met geen woord.
Elia zei tot het volk:
Alleen ik ben als profeet van JHWH overgebleven
en de profeten van Baäl zijn met vierhonderdvijftig man.
Geef ons twee jonge stieren
en laten zij voor zich de ene stier kiezen,
hem in stukken houwen en op het hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
En ik zal de andere stier gereed maken
en op het hout leggen,
maar geen vuur aanleggen.
Roepen jullie de naam van je god uit,
ik zal de naam van JHWH uitroepen.
Zo zal het zijn:
de god die met vuur antwoordt, zal God zijn.
Heel het volk antwoordde:
Dat woord is goed!
Elia zei tot de profeten van Baäl:
Kiezen jullie de ene stier en maak hem eerst gereed,
want jullie zijn met velen.
Roep de naam van jullie god,
maar leg geen vuur aan.
Zij namen de stier die hun gegeven was
en maakten die gereed.
Zij riepen de naam van Baäl uit
van de morgen tot de middag:

Baäl, antwoord ons!
Maar geen stem, geen antwoord.
Zij hinkten erop los rond het altaar dat zij gemaakt hadden.
En het geschiedde in de middag, dat Elia met hen spotte:
Roep met luider stem,
want hij is me toch een god;
misschien heeft hij even wat,
misschien moet hij poepen,
is hij daarom even weg,
of is hij in slaap gevallen en moet hij wakker worden!
Zij riepen met luider stem
en verwondden zichzelf naar hun gewoonte
met zwaarden en speren
tot bloedens toe.
En het geschiedde toen de middag voorbij was,
dat zij profeteerden
tot men het spijsoffer offert –
maar geen stem, geen antwoord, geen reactie.
Muziek
Elia zei tot heel het volk;
Komen jullie dichter bij mij.
Heel het volk kwam dichter bij hem.
Toen heelde hij het neergehaalde altaar van JHWH:
Elia nam twaalf stenen,
naar het getal van de stammen
van de kinderen van Jakob
tot wie het woord van JHWH is geschied:
‘Israël zal je naam zijn!’
Hij bouwde met die stenen in de naam van JHWH
een altaar.
Hij maakte een geul zo wijd als twee maten zaad
rondom het altaar.
Toen schikte hij het hout,
hieuw de stier in stukken
en legde die op het hout.
Hij zei:
Vullen jullie vier potten met water
en giet ze uit op het brandoffer en op het hout!
Hij zei:
Doe het voor de tweede keer!
Ze deden het voor de tweede keer.
Hij zei:
Doe het voor de derde keer!
Ze deden het voor de derde keer.
Het water ging rondom het altaar
en ook de geul vulde zich met water.
En het geschiedde toen het uur van het spijsoffer aanbrak,
dat de profeet Elia dichterbij kwam en zei:
JHWH, God van Abraham, Izaäk en Israël,
Laat het vandaag bekend worden

dat Gij God zijt in Israël en ik uw knecht,
en dat ik naar uw woord al deze woorden doe.
Antwoord mij, JHWH, antwoord mij,
en laat dit volk erkennen
dat Gij JHWH, God zijt
en Gij hun hart terug omkeert.
Toen viel het vuur van JHWH neer
en vrat het brandoffer op,
het hout, de stenen en het leem;
zelfs het water in de geul likte het op.
Heel het volk zag het;
ze vielen op hun aangezicht en zeiden:
JHWH, die is God! JHWH, die is God!
Elia zei tot hen:
Grijp de profeten van Baäl;
niemand van hen mag ontsnappen!
Zij grepen hen
en Elia liet hen afdalen naar de beek Kisjon
en liet hen daar slachten.
Toen zei Elia tot Achab:
Ga op, eet en drink,
want hoor: een geruis van regen.
Achab ging op om te eten en te drinken,
maar Elia ging op naar de top van de Karmel,
boog zich neer ter aarde
en legde zijn gezicht tussen zijn knieën.
Stilte
Verkondiging
Lied 321, Niet als een storm, als een vloed
Niet als een storm, als een vloed
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grondzo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank, zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd in vrede
horen de naam in hun hart,

dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem,
Zalig de man die gelooft,
zalig de boom aan de bron.
Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw van hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen
Mededelingen
Slotlied: Lied 657: 1, 2, 3 en 4, Zolang wij ademhalen
1: samen zingen / 2 en 3: gesproken / 4: samen zingen
1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!
3. Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!

God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
Zegen
Beantwoord met gezongen Amen

Muziek

