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Liturgie zondag 17 november 2019 

 
OPENING 
 
Woord van welkom. 
 
Openingslied: lied 405 vers 1 en 4 (Nieuwe Liedboek) 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word´ U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt.  
 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt.  
 
Stil gebed. 
 
Votum en groet. 
 
Aansluitend na Votum en Groet:  
 
We zingen: Psalm 100 vers 2 en 4.  
Roep uit met blijdschap: ´God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt´.  
 
Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 
 

Verootmoedigingsmoment. 
 
Uit de bijbel: Johannes 14 vers 1 – 3.  
1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het 
huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd 
hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 
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Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik 

terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen, en dan zullen jullie 
zijn waar Ik ben. 
 
Uit de bijbel: 1 Petrus 5 vers 8 – 11. 
8   Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de 
duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een 
prooi. 
9  Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het 
besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder 
hetzelfde leed gebukt gaan. 
10   Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle 

genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen 
aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, 
zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. 
11  Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. 
 
We zingen: lied 232 vers 1 en 2 (bundel ´Johannes de Heer´). 

Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, 
´t oog omhoog en hand in hand? 
Wij gaan, op des Konings roepstem,  
naar ons Huis en Vaderland. 
Over bergen en door dalen, 
gaan wij naar die blijde zalen, 
gaan wij naar die blijde zalen 
van Gods Huis in ´t Vaderland. 
Gaan wij naar die blijde zalen 
van Gods Huis in ´t Vaderland. 

 
Storm en duisternis bedreigt u; 
zijt daartegen gij bestand? 
Waarom zou ons harte vrezen, 
wand´lend aan des Heren hand? 
Jezus zelf zal voor ons strijden 

en door storm en nacht ons leiden, 
en door storm en nacht ons leiden 
naar Gods Huis in ´t Vaderland. 
En door storm en nacht ons leiden 
naar Gods Huis in ´t Vaderland. 

 
Leefregel: Matteüs 22 vers 37 – 40. 
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37 Jezus zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en 

met heel uw ziel en met heel uw verstand.  
38 Dat is het grootste en eerste gebod.  
39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.  
40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de 
Wet en de Profeten staat.’ 
 
We zingen:  

- gezang 445 vers 3 (Liedboek voor de Kerken). 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 

God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij naar ´t eeuwig licht. 
 

- lied 364 vers 1 en 3 (Evangelische liedbundel).  
Heerlijk is uw Naam, heerlijk is uw Naam. 
Hoog verheven en vol van kracht, 
heerlijk is uw Naam. 
Jezus, Jezus, 
heerlijk is uw Naam.  
 
Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer, 
alle macht en heerlijkheid, 
alle lof en eer. 
Jezus, Jezus, 
waardig bent U, Heer.  

 
RONDOM HET WOORD 
 
Kindermoment. 

 
Inleiding op de Bijbellezing. 
 
Uit de bijbel: 1 Koningen 19 vers 3 – 16. 
3  Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij 
Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 
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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 
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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. 
 
Verkondiging. 
 
Zingen: lied 283 vers 1, 3 en 4 ( Nieuwe Liedboek).  

In de veelheid van geluiden, 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijd.  
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe.  
 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid.  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed en voorbeden.  
 
Inzameling van gaven. 
 
WEGZENDING 

 
Slotlied: lied 411 (Evangelische liedbundel).  
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, 
Hij is de Heer van mijn leven. 
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Straks als er een nieuwe dag begint, 

en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor zijn troon gaan staan, 
hef ik daar mijn loflied aan. 
 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw, 
Hij is de Heer van mijn leven. 
 
Straks wanneer de grote dag begint, 

en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 
 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven. 
 
Zegen. 
 
 


