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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel voor de dienst 
 
Welkom 
 
Zingen: Wij gaan de weg (melodie: psalm 72)  
Wij gaan de weg van oude woorden,  
van overlevering 
die wij van onze ouders hoorden,  
in eigen luisterkring, 

verhalen uit geloof geboren  
om onze weg te gaan 
en tekens die ons veel beloven,  
als wij ze nieuw verstaan. 
 
Wij zijn een schakel van de keten,  
verbintenis van hoop, 
mensen op zoek naar beter weten,  

oprechte levensloop 

Er is geen God aan onze zijde,  
die zegt zo ga je goed, 
wel één die roept door alle tijden,  
zoek verder het komt goed. (T: Jan van Opbergen) 
 

 

Bemoediging en drempelgebed  
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Gezegend Gij, eeuwige God die de morgen ontbood 

en het licht hebt geroepen,  
die ook in de avond als licht aanwezig wilt zijn. 
God, schenk ons uw licht vanavond en in de dagen 
de komen. Onze tijden zijn in uw handen. Amen. 
 
Gezongen en gesproken psalmgebed:  

 
Zingen: Lied 90a,1.3 
 

Lezing: Psalm 90,1-4.12.14-17 
Heer, u bent ons een toevlucht geweest 
van geslacht op geslacht. 
Nog voor de bergen waren geboren, 

voor u aarde en land had gebaard –  
bent u, o God, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
U doet de sterveling terugkeren tot stof 
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’ 
Duizend jaar zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren die voorbij is, 

niet meer den een wake in de nacht. 
  

Leer ons zo onze dagen te tellen  
dat wijsheid ons hart vervult. 
 
Vervul ons in de morgen met uw liefde,  

laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. 
Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat uw ons kwelde,  
de jaren dat wij ellende doorstonden. 

 
Toon uw daden aan uw dienaren, 
maak uw glorie bekend aan hun kinderen. 
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. 
Bevestig het werk van onze handen, 

het werk van onze handen, bevestig dat. 
 

Zingen: Lied 90a,2.6 
 
ROND HET WOORD 

 
Inleiding en Lezing: 1 Koningen 19,3-13 
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?’ 

 
Zingen: Lied 283,1.2.4 
 
Uitleg en verkondiging: Het suizen van een zachte stilte 
 
Meditatief stuk op het orgel: Be thou my vision, O Lord 
of my heart  

 



Be thou my wisdom, be thou my true word 
Be thou ever with me, and I with thee, Lord, 

Be thou my great Father, and I thy true son, 
Be thou in me dwelling, and I with thee one. 

 
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord. 
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon zelf in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 

(vertaling Sytze de Vries) 
   

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden met acclamatie lied 900  
 
Stil gebed – gezamenlijk Onze Vader 

 
Aankondiging collecte  
 

Slotlied: Vertrouw de nieuwe wegen (mel.: lied 864) 
 
Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons leidt, 

want leven is bewegen, is trekken door de tijd. 
Sinds aan de hoge hemel Gods regenboog 
verscheen, 
zijn mensen uitgetogen, gingen op zijn woord heen. 
 
Vertrouw de nieuwe wegen en trek voort in de tijd. 
God wil dat gij een zegen op deze aarde zijt. 

Die ons reeds lang geleden het ware leven bracht, 
die zal ons daarheen leiden waar Hij ons nodig acht. 
 
Vertrouw de nieuwe wegen waarop de Heer ons zond. 
Steeds komt Hijzelf ons tegen: wij gaan op vaste grond. 

Wie opbreekt die mag hopen in tijd en eeuwigheid. 
De poorten staan wijd open, het land wacht licht en wijd. 
 

Zegen 
 
 
 
 

Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor GKW 
Kerkenwerk 
 

 


