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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Voorzang: Zie de zon, zie de maan 

 

Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam, 
Heer, hoe heerlijk is Uw naam. 
 



De handdruk 1 
 
 
Stil gebed 2 

 
 
Votum en groet 3 

 
 
Zingen: Psalm 116 vers 1,2 en 3 
 
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
 
2. Ik lag gekneld in banden van den dood, 
Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
Ik was benauwd, omringd door droefenissen; 
Maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood: 
 
3. "Och HEER’, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
 
Geloofsbelijdenis 
 

                                                           
1
 De ouderling van dienst draagt met een handdruk de verantwoordelijkheid voor de dienst aan de 

predikant over en wenst hem Gods zegen toe. 
2
 Een ieder bidt in stilte om een zegen voor deze kerkdienst. 

3
 Votum betekent “wijding”. De dienst wordt aan God gewijd. De dominee spreekt namens de 

gemeente uit dat wij in de dienst al onze hulp van God verwachten. In de groet worden wij door God 
Zelf begroet.   



Zingen: Psalm 26 vers 1 en 12 
 
1. O HEER’, doe Gij mij recht; 
Ik wandel als Uw knecht, 
En vind mijn lust in Uw gebod. 
Ik blijf op U betrouwen; 
Op U, mijn rotssteen, bouwen: 
Ik zal niet wank'len, grote God. 
 
12. Nu stap ik rustig aan; 
'k Betreed een effen baan; 
Mijn God verhoort nu mijn gebed. 
'k Zal Hem, met blijde klanken, 
In Zijn vergaad'ring danken. 
Wanneer Zijn gunst mij heeft gered. 
 
Gebed 4 

 
Schriftlezing: 1 Koningen 17 vers 1-16  5 
 
Elia aan de beek Krith 
1. En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Achab: Zo waar 
de HEERE, de God van Israël, leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, er zal 
deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord! 2. Daarna 
kwam het woord van de HEERE tot hem: 3. Ga weg vanhier, keer u naar 
het oosten en verberg u bij de beek Krith, die aan de overzijde van de 
Jordaan stroomt. 4. En het zal gebeuren dat u uit de beek zult drinken. 
Verder heb Ik de raven geboden om u daar te onderhouden. 5. Hij ging 
dan op weg en deed overeenkomstig het woord van de HEERE. Hij ging 
wonen bij de beek Krith, die aan de overzijde van de Jordaan stroomt. 
6. En de raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds 
brood en vlees, en hij dronk uit de beek. 

                                                           
4
  We bidden om de hulp van de Heilige Geest bij het lezen van de Bijbel en voor de preek. Ook doen 

we voorbede in het gebed na de preek. 
5
  Een gedeelte uit de Bijbel wordt nu gelezen.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elia bij de weduwe in Zarfath 
7. En het gebeurde na verloop van vele dagen dat de beek uitdroogde, 
want er was geen regen in het land gevallen. 8. Toen kwam het woord van 
de HEERE tot hem: 9. Sta op, ga naar Zarfath, dat aan Sidon toebehoort, 
en woon daar. Zie, Ik heb daar een weduwvrouw geboden om u te 
onderhouden. 10. Vervolgens stond hij op en ging naar Zarfath. Toen hij 
bij de ingang van de stad kwam, zie, daar was een weduwvrouw hout aan 
het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: Haal toch een beetje water voor 
mij in deze kruik, zodat ik kan drinken. 11. Toen zij op weg ging om het te 
halen, riep hij haar na en zei: Breng toch ook een stuk brood voor mij 
mee. 12. Maar zij zei: Zo waar de HEERE, uw God, leeft! Ik heb geen 
broodkoek meer, behalve een handvol meel in de pot en een beetje olie 
in de kruik! En zie, ik ben een paar stukken hout aan het sprokkelen. Zodra 
ik thuis kom, ga ik het voor mij en voor mijn zoon klaarmaken. Daarna 
zullen we het opeten en sterven. 13. Maar Elia zei tegen haar: Wees niet 
bevreesd! Ga, doe overeenkomstig uw woord, maar maak er eerst voor 



mij een kleine koek van en breng die bij mij. Maak daarna voor u en voor 
uw zoon iets klaar. 14. Want zo zegt de HEERE, de God van Israël: Het 
meel in de pot zal niet opraken en in de kruik zal het aan olie niet 
ontbreken tot op de dag dat de HEERE regen op de aardbodem geven zal.  
15. Zij ging en deed overeenkomstig het woord van Elia. Zo at zij, en hij, 
en haar gezin, vele dagen. 16. Het meel in de pot raakte niet op en in de 
kruik ontbrak het niet aan olie, overeenkomstig het woord van de HEERE, 
dat Hij door de dienst van Elia gesproken had. 
 
Collecte 
 
Zingen: Psalm 33 vers 10 en 11 
 
10. Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 
En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten 
Blijven onze harten 
In den HEER’ gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 
 
11. Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: 
In Hem verblijdt zich ons gemoed, 
Omdat wij op Zijn naam vertrouwen, 
Dien naam, zo heilig, groot en goed. 
Goedertieren Vader, 
Milde Zegenader, 
Stel Uw vriend'lijk hart, 
Op Wiens gunst wij hopen, 
Eeuwig voor ons open; 
Weer steeds alle smart. 
 



Prediking 6  
 
Vragen over de preek: 
1. De vrouw over wie het in de preek ging, deelde uit. Is er iets wat jij kunt 
delen met iemand anders of iets wat je kunt uitdelen? 
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
2. Vind je het moeilijk om te danken als je bang of boos of 
verdrietig bent?  
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
Amen 7 
 
 
Zingen: Psalm 147 vers 5 en 6 
 
5. God wil al 't vee steeds spijzen, laven; 
Hij hoort de stem der jonge raven. 
Hij heeft geen lust aan 's mensen krachten, 
Aan hen, die daaruit heil verwachten; 
De macht van 't paard en 's mans vermogen 
Zijn beide nietig in Zijn ogen; 
Aan die vertrouwen op hun benen, 
Wil Hij geen gunst of hulp verlenen. 
 
 

                                                           
6 In onze diensten staat de preek centraal. Het is uitleg en toepassing van het gelezen Bijbelgedeelte, 
zodat het Woord van God ook klinkt in onze tijd en we eraan gehoor zullen geven. 
7 In deze dienst klinkt steeds het woord “amen”. Het betekent: het is vast en zeker. Met dit woord 

betuigt de gemeente instemming met wat haar van God gezegd wordt: het is waar, laten we er gehoor 

aan geven.   



6. De HEER’ betoont Zijn welbehagen 
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
En door Zijn hand zich laten leiden; 
Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
Gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER‘ der heren; 
Wil Uwen God, o Sion, eren! 
 
 
Dankgebed 
 
 
Zingen: Psalm 4 vers 4 
 
4. Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan and'ren smaken in een tijd, 
Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 
ln hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord ter neer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER’! 
 
 
Zegenbede 8 
 
 
 
 
 

                                                           
8 De predikant geeft ons namens God de zegen mee. Deze bede is een vaste en betrouwbare belofte van 
God: Hij gaat met ons mee.   


