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Lied voor de dienst: ELB 7b
1. Mijn herder is de HERE God,
in Hem is al mijn lust;
in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.
2. De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in ’t spoor van zijn gerechtigheid
terwille van zijn Naam.
3. En ga ‘k door ’t diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij:
Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.
4. Voor ’t oog van wie mijn hater is,
hebt Gij mijn dies gespreid,
met olie wordt mijn hoofd gezalfd,
mijn beker is bereid.

5. Genade en goedhoed volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in ’s HEREN huis
voor eeuwig wonen mag.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 24: 1 en 2
1. De aarde en haar volheid zijn
des Heren koninklijk domein,
de wereld en die daarin wonen.
Het land rijst uit de oceaan,
rivieren breken zich ruim baan
om Gods volmaakte macht te tonen.
2. Wie is de mens die op zal gaan
en voor Gods heilig aanschijn staan?
Wie mag de tempel binnentreden?
Wie niet op loze wijsheid bouwt,
zijn hart en handen zuiver houdt
van kwade trouw en valse eden.
Stil gebed
Aanvangswoord en groet

Zingen: Psalm 24: 3
3. God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des Heren wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des Heren aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: I Koningen 17: 1 en 18: 1 en 2 en 36-45b
1
De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Achab: ‘Zo waar
de HEER leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de
eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen tenzij
ik het zeg.’
181Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich
opnieuw tot Elia, met de woorden: ‘Ga je opwachting maken
bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten
vallen.’ 2Elia ging dus op weg naar de koning. Intussen was de
hongersnood in Samaria zo groot geworden,
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. 37Geef 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.’ 38Het 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. 39Alle Israëlieten zagen
36

het, en allen vielen op hun knieën en riepen: ‘De HEER is God,
de HEER is God!’
40
Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat
niet één van hen ontkomen!’ De profeten werden
gevangengenomen, en Elia liet hen afdalen naar het dal van
de Kison, waar hij hen ter dood liet brengen.
41
Tegen Achab zei Elia: ‘Ga nu wat eten en drinken, ik hoor
het geruis van de stortregen al.’ 42Achab ging iets eten en
drinken en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij
gehurkt op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn
knieën. 43Zijn knecht droeg hij op: ‘Ga jij eens kijken, de kant
van de zee uit.’ De knecht ging kijken, maar toen hij
terugkwam zei hij: ‘Er is niets te zien.’ Zeven keer
stuurde Elia hem terug, 44en toen de knecht voor de zevende
keer was gaan kijken zei hij: ‘Er komt een klein wolkje uit zee
opzetten, niet groter dan een handpalm.’ Daarop zei Elia: ‘Ga
snel naar Achab en zeg hem dat hij zijn wagen moet
inspannen en vertrekken, anders zal de regen hem de weg
afsnijden.’ 45bIn minder dan geen tijd werd de hemel
verduisterd door wolken, stak de wind op en barstte er een
enorme regenbui los.
Zingen: NL 910: 1 en 2
1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

2. Goddank, wij overdenken
’t geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.
Schriftlezing: Jakobus 5: 16b-18
16b
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist
zijn uitwerking niet. 17Elia was een mens als wij, en nadat hij
vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-eneen-half jaar lang geen regen gevallen op het land. 18Toen
bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht
zijn vrucht weer voort.
Zingen: NL 910: 3 en 4
3. Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kinderen kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

4. Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.
Uitleg en verkondiging n.a.v. Jakobus 5: 16b
16b
Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist
zijn uitwerking niet.
Zingen: Gezang 465: 1, 3 en 5
1. Van U zijn alle dingen,
van U, o God en Heer,
van U de zegeningen
die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen
met liefde wijs en teer.
Wat wij ooit goeds ontvingen,
het is van U, o Heer.
3. Hoe kent Gij al mijn noden,
waarin Gij trouw voorziet.
Gij geeft geen steen voor broden,
een slang voor vissen niet!
Wie komt tot U gevloden,
wien Gij geen redding biedt?
Gij laat de zondaar noden,
nog eer hij tot U vliedt.

5. U zal ik eeuwig eren,
die eeuw'ge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren,
geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen
wanneer uw hand mij leidt,
wat vuriger begeren
dan uwe heerlijkheid!
Geloofsbelijdenis
Zingen: NL 704: 1
1. Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Dank- en voorbeden
Collecte

Slotlied: Psalm 145: 5 en 6
5. Zie, aller ogen zijn op U gericht,
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht.
Gij opent uwe hand, en al wat leeft
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft.
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen,
in al zijn daden is Hij ons genegen.
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming;
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming.
6. Al wie God vreest, verhoort en zegent Hij,
zijn redding is elk die Hem roet nabij.
Wie Hem bemint, is bij Hem welbehoed,
maar wie Hem haat, betaalt het met zijn bloed.
Ik zal vol vreugde zingen Hem ter ere,
mijn mond zal vol zijn van de lof des Heren.
Laat al wat leeft Gods heil'ge naam belijden,
Hem zegenen tot aan het eind der tijden.
Zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’.

