
Verkondiging 

 

Zingen Psalm 62: 1 en 4 

1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 

van Hem verwacht ik altijd weer 

mijn heil, -op Hem toch kan ik bouwen. 

Ik wankel niet, want Hij staat vast; 

mijn toevlucht, als het water wast, 

mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

 

4. Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 

Hij immers schenkt u altijd weer 

zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 

Wankel dan niet, want Hij staat vast, 

Hij is, ook als het onheil wast, 

uw rots, uw enige vertrouwen. 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Lied 263 

1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 

Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 

die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

 

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mijn ontstelt en verwart, 

de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 

het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 

een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 

De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 

wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

De volgende diensten zijn op: 

 

27-09   19:00 uur    ds. H.J. van Maanen       Bediening Heilige Doop 

27-09   19:00 uur    Jeugdwerker Henrich Kragt  Jongerenmoment 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 27 september 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Ada Vahl 

Kosters: Jan en Berta Aarten 

Organist: Gerwin van der Plaats   

 

Thema: Elia bij de Horeb 
 

Voor de dienst 

- ‘Elia man van God’ (Elly en Rikkert) 

- ‘Daar ruist langs de wolken’ (Hemelhoog 326) 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 65: 1 en 3 

1. De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

3. Gij antwoordt met geduchte daden, 

Gij treedt voor ons in 't krijt. 

God van ons heil, Gij gaat te rade 

met uw gerechtigheid. 

O Gij vertrouwen aller landen 

die ver gelegen zijn, 

Gij houdt het oordeel in uw handen, 

de aard' is uw domein. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

We steken de kaarsen aan 

 

Inleiding bij de dienst 

 

 

 



Zingen Lied 283: 1, 2 en 3 

1. In de veelheid van geluiden, 

in het stormen van de tijd, 

zoeken wij het zachte suizen 

van het woord, dat ons verblijdt. 

 

2. En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

 

3. Want wij mensen op de aarde 

raken van het duister moe. 

Als uw hart ons niet bewaarde 

Sliepen wij ten dode toe. 

 

Verootmoediging  

 

Wetslezing 

 

Zingen: Lied 283: 4 en 5 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 

Vat ons samen in de stralen 

van uw goedertierenheid. 

 

5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 

en dit huis juicht met ons mee! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-18 

1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had 

gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen 

met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 

3 Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen 

liet hij zijn knecht achter 4 en 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.’ 5 Hij viel onder 

de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker 

en eet wat.’ 6 Elia 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. 7 Maar 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.’  8 Elia 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. 9 Daar 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. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar 

de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte 

bries. 13 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?’ 14 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.’ 15 De HEER zei tegen 

Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël 

tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, 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. 

17 Wie 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 degenen die niet voor Baäl hebben 

geknield en hem niet hebben gekust.’ 

 

Momentje met de kinderen 

 

Zingen: kinderlied Hemelhoog 430 

1. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand, 

in die van onze Heer. 

 

2. Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 

 

3. Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 

 


