
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 11 februari 2017 om 10.00 uur
Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Inge de Roon
Organist: Gerwin van der Plaats m.m.v. 
 muzikanten
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

THEMA: ELIA IN VUUR EN VLAM

Zingen voor de dienst:
‘Met open armen’ (Schrijvers voor Gerechtigheid)
‘Ik sla mijn ogen op en zie (Psalm 121: 1, 3)

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Als een hert’ (OPW 281 / HH 16)
Als een hert dat verlangt naar water, / zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. / Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, / mijn aanbidding is voor U.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen Themalied: ‘De God van Abram, Izak en Jakob’ (OpwKids 139)
De God van Abraham, Isaäk en Jacob, 
de God van Adam en Eva,
van Jozua en Job. 
De God van David, Elia en Mozes,
de God van Esther en Jozef 
daar vertrouw ik op!

Refrein: Want Hij alleen (Hij alleen) 
  en niemand anders (niemand anders)
  Hij alleen (Hij alleen) 
  is de ware God!

Hij heeft de hemel en aarde geschapen 
en zijn volk uit de slavernij bevrijd.
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. (refrein)

Wetslezing: Galaten 5:19-26



Zingen lied: ‘Abba Vader’ (NLB 886)
1. Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.
 May my will forever be
 evermore Your own.
 Never let my heart grow cold.
 Never let me go.
 Abba, Father, let me be
 Yours and Yours alone.

Gebed

Schriftlezing: 1 koningen 18: 20-39
20. Achab  stuurde boden naar alle  stammen  van Israël en liet ook alle  profeten  
bij de Karmel bijeenkomen. 21. Daar sprak  Elia  het volk als volgt toe: ‘Hoe lang 
blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de HEER God is, volg hem dan; is 
Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten zeiden niets. 22. Toen zei  Elia: ‘Ik ben 
de enige  profeet  van de HEER die nog over is. De  profeten  van Baäl zijn met 
vierhonderdvijftig man. 23. Breng ons twee stieren. Zij mogen als eersten een 
stier uitkiezen. Laten ze die in stukken snijden en op een brandstapel leggen, 
maar ze mogen het hout niet aansteken. Ik zal de andere stier gereedmaken 
en op een brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. 24. U moet 
de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van de HEER aanroepen. 
De god die antwoordt met vuur, is de ware God.’ Heel het volk stemde met dit 
voorstel in.

25. ‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei  Elia  tegen de  profeten  van Baäl. ‘Kies 
maar een dier en maak het gereed voor het  offer. Roep dan de naam van uw god 
aan, maar steek het hout niet in brand.’ 26. De  profeten  namen een van de twee 
beschikbare stieren en maakten die voor het  offer  gereed. De hele morgen lang 
riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef stil en niemand 
gaf antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen rond het altaar dat daar was 
opgericht. 27. Toen het middaguur aanbrak, begon  Elia  hen te honen: ‘Roep zo 
hard u kunt! Hij is toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat 
hij zich even moest afzonderen. Is hij soms op  reis  gegaan? Misschien slaapt 
hij, en moet u hem wekken!’ 28. De  profeten  riepen uit alle macht en brachten 
zichzelf, zoals hun gewoonte was, met  zwaarden  en  lansen  verwondingen toe 
tot het  bloed  over hun lijf stroomde. 29. In vervoering bleven ze schreeuwen, 
maar ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor het  graanoffer  
aanbrak, was er nog steeds geen enkele reactie gekomen: het bleef stil, niemand 
gaf antwoord.

30. Elia  zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten komen. Toen ze 
bij hem waren komen staan, bouwde hij het verwoeste altaar van de HEER weer 
op. 31. Hij nam twaalf stenen, evenveel als het aantal  stammen  van Israël, de 

2. Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen
 U behoor ik toe.



nakomelingen van de zonen van  Jakob, tot wie de HEER had gezegd: ‘Israël is 
je nieuwe naam.’ 32. Met die twaalf  stenen  maakte hij een  altaar  ter ere van de 
HEER, en daaromheen liet hij een geul graven met een lengte van tweehonderd  
el. 33. Hij stapelde het brandhout op, sneed de stier in stukken en legde die op de 
brandstapel. 34Toen zei hij: ‘Vul vier  kruiken  met water en giet die over het  offer  
en het brandhout uit.’ Toen dat gebeurd was, liet hij het nog een tweede en een 
derde keer doen. 35. Het water liep over het altaar heen en de geul eromheen 
kwam vol water te staan. 36. Toen het uur voor het  graanoffer  was aangebroken, 
trad de  profeet   Elia  op het altaar toe en zei: ‘HEER, God van  Abraham,  Isaak  
en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en dat ik u dien en dit 
alles in uw opdracht gedaan heb. 37. Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. 
Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, God bent en dat u het bent die hen tot  
inkeer  brengt.’ 38. Het vuur van de HEER sloeg in en verteerde het  brandoffer  
met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte het op. 39. Alle 
Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God, 
de HEER is God!’

Zingen lied Lied: ‘Van A tot Z’ (OpwKids 241)
A van Almachtig / B van Bevrijder
C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar / E is van Eeuwig 
F van Formeerder, Hij schiep het heelal

G van Gekruisigd / H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus / K is van Koning 
L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont

Refrein: Van A tot Z 
  bent U de hoogste Heer
  Alfa, Omega en zoveel meer 
  oneindig groot
  is ook uw heerschappij 
  U bent het einde voor mij

M van Messias / N is van Ned’rig 
O is van Opstanding / P van Profeet 
Q van I.Q. onze God is de slimste 
R is van Rots en / S is van Schild (refrein)

T is van Toevlucht, een veilige haven 
U van Uniek Verlosser is V 
W is de Weg / X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk / Z van Zoon van God. (refrein 2x)



Verkondiging

Zingen lied ‘De Heer is koning, Hij regeert altijd’ (Psalm 93: 1, 4)
1. De Heer is Koning, Hij regeert altijd,
 omgord met macht, bekleed met majesteit.
 Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.
 Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.

4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,
 al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.
 Tot sieraad is uw hoge heiligheid
 en in die glans trotseert uw huis de tijd.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                             
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst

Zingen lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NLB 416: 1, 2, 4) 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 jou nabij op al je wegen
 met zijn raad en troost en zegen.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in zijn Naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (antwoord gemeente: Amen 3x)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

 
Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Erediensten zijn op:

   11 februari om 19.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy  - zangdienst
    18 februari om 10.00 uur, voorganger ds. G.H. Labooy
    18 februari om 19.00 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
 bij gevaar, in bange tijden,
 over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.


