Eredienst in de Morgensterkerk op 11 juli 2021
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
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

Wij zingen Lied 280: 1, 4, 5 en 6, De vreugde voert ons naar dit huis
Groet
v.
a.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

(gemeente gaat zitten)
Gebed
Wij zingen Lied/ Psalm 27: 1 en 3, Mijn licht, mijn heil
DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord
Inleiding bij de lezing
Schriftlezing: 1 Koningen 19
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Achab meldde aan Izebel alles wat Elia gedaan had
alles, ook hoe hij al de profeten gedood had met het zwaard.
Izebel zond een bode tot Elia om te zeggen:
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Zo mogen de goden doen en zó eraan toevoegen:
morgen om deze tijd stel ik jouw leven gelijk
aan het leven van één van hen!
Hij zag het en stond op
en ging weg, om zijn leven.
Hij kwam in Berseba dat in Juda is
en hij liet zijn jongen daar.
Maar hij ging de woestijn in, een weg van een dag;
hij kwam en ging zitten onder een enkele bremstruik,
hij wenste dat zijn ziel zou sterven, hij zei:
Het is teveel nu, JHWH, neem mijn leven,
want ik ben niet beter dan mijn vaderen!
Hij ging liggen
en hij sliep onder een enkele bremstruik.
En kijk, daar, een bode raakte hem aan en zei tot hem:
Sta op, eet!
Hij keek, en kijk,
aan zijn hoofdeinde een koek op kolen gebakken
en een kruik water.
Hij at en dronk,
keerde zich om en ging liggen.
De bode van JHWH keerde terug, voor de tweede keer,
raakte hem aan en zei:
Sta op, eet, want de weg is je teveel!
Hij stond op en at en dronk
en hij ging door de kracht van dit eten
veertig dagen en veertig nachten
tot aan de berg van God, Horeb.
Hij kwam daar in een spelonk en overnachtte daar.
En kijk, het woord van JHWH tot hem,
hij zei tot hem:
Wat, jij hier, Elia!
Hij zei:
Met ijver heb ik geijverd voor JHWH,
de God der heerscharen,
want de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten,
uw altaren verwoest
en uw profeten met het zwaard gedood;
ik ben alleen over
en zij zoeken mijn leven om het weg te nemen.
Hij zei:
Ga uit en ga op de berg staan
voor het aangezicht van JHWH.
En kijk, JHWH trok voorbij:
een grote en sterke storm
die bergen scheurt en rotsen breekt,
voor het aangezicht van JHWH uit:
in de storm was JHWH niet.
En na de storm een beven:
in het beven was JHWH niet.
En na het beven een vuur:
in het vuur was JHWH niet.

En na het vuur: de stem van een ijle stilte.
Stilte
Wij zingen Lied 321: 1, 2, 3 en 7, Niet als een storm als een vloed
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En het geschiedde toen Elia dat hoorde,
dat hij zijn aangezicht verhulde met zijn mantel;
hij ging uit en ging staan bij de opening van de spelonk.
En kijk, tot hem een stem, die zei:
Wat, jij hier, Elia!
Hij zei:
Met ijver heb ik geijverd voor JHWH
de God der heerscharen,
want de kinderen van Israël hebben uw verbond verlaten
uw altaren verwoest
en uw profeten met het zwaard gedood;
ik ben alleen over
en zij zoeken mijn leven om het weg te nemen.
En JHWH zei tot hem:
Ga, keer terug op jouw weg naar de woestijn van Damascus
en als je daar komt,
zul je Chazaël zalven tot koning over Aram,
en Jehu de zoon van Nimsi zul je zalven
tot koning over Israël;
en Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mechola,
zul je zalven tot profeet in jouw plaats.
Het zal zijn: wie aan het zwaard van Chazaël ontkomt,
hem zal Jehu doden,
en wie aan het zwaard van Jehu ontkomt,
hem zal Elisa doden.
Maar ik laat in Israël een rest van zevenduizend:
alle knieën die zich niet voor Baäl gebogen hebben,
elke mond die hem niet heeft gekust.

Muziek
Verkondiging
Wij zingen Lied 221: 1, 2 en 3, Zo vriendelijk en veilig als het licht
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 door de ouderling
Slotlied (staande): Lied 769: 1 en 5, Eens als de bazuinen klinken
Zegen
Beantwoord met:

Muziek

