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Inleidend orgelspel 
 
Afkondigingen 
 
Voorzang:  Bewaar je oog, bewaar je oog (lied 479 Op Toonhoogte) 

 

Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.  
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je oog, bewaar je oog voor wat je ziet.  
  
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.  
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je oor, bewaar je oor voor wat je hoort.  
  
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.  
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je mond, bewaar je mond voor wat je zegt.  
  
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.  
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je hand, bewaar je hand voor wat je doet.  
  
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.  
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je voet, bewaar je voet voor waar je gaat.  
  
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.  
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.  
Er is een Vriend die op je let en die luistert naar 't gebed.  
Bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet.  
  



De handdruk 1 
 
 
Stil gebed 2 

 
 
Votum en groet 3 

 
 
Zingen: Psalm 116 vers 1 en 10  
 
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. 
 
Ik zal Uw naam met dankerkentenis 
Verheffen, U al mijn geloften brengen; 
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen, 
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is. 
 
 
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 119 vers 3 
 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
 
Gebed 4 

 
 
Schriftlezing: II Koningen 6: 8 - 235 
 
De Syriërs met blindheid geslagen 
8 De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met 
zijn dienaren en zei: Mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. 
9. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te 
zeggen: Wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de 
Syriërs zijn daar neergestreken. 
10. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats 
die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had 
gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was; dat gebeurde niet 
een- of tweemaal. 
11. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij 
riep zijn dienaren en zei tegen hen: Kunt u mij niet vertellen wie van ons 
voor de koning van Israël is? 
12. En een van zijn dienaren zei: Nee, mijn heer koning, maar Elisa, de 
profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die 
u in uw slaapkamer spreekt. 

                                                           
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.   



13. Hij zei toen: Ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er boden opuit kan 
sturen en hem kan laten halen. Hem werd daarop verteld: Zie, hij is in 
Dothan. 
14. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen, en een groot 
leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. 
15. De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, 
en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei 
zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen? 
16. Hij zei: Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn méér dan die bij 
hen zijn. 
17. En Elisa bad en zei: HEERE, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de 
HEERE opende de ogen van de knecht, zodat hij zag; en zie, de berg was 
vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. 
18. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de HEERE en zei: Sla 
dit volk toch met blindheid. En Hij sloeg hen met blindheid, 
overeenkomstig het woord van Elisa. 
19. Toen zei Elisa tegen hen: Dit is de weg niet en dit is de stad niet. Volg 
mij, dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar 
Samaria. 
20. En het gebeurde, toen zij in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: 
HEERE, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de HEERE 
opende hun ogen, zodat zij zagen; en zie, zij waren midden in Samaria. 
21. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: Zal ik hen 
doden? Zal ik hen doden, mijn vader? 
22. Maar hij zei: Dood hen niet! Zou u hén doden die u met uw zwaard en 
met uw boog gevangengenomen hebt? Zet hun brood en water voor, dan 
kunnen zij eten en drinken en teruggaan naar hun heer. 
23. Hij bereidde daarop een grote maaltijd voor hen, en zij aten en 
dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun heer. En de 
benden van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. 
 
 
Collecte 
 
 



Zingen: Psalm 121 vers 1 en 2 
 
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER’ alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep en sinds bewaarde. 
 
Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, Die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER’ zal u bewaken. 
 
 
Prediking 6  
 
Vragen over de preek: 
1. Waarom ziet de profeet zoveel meer dan alle andere mensen? 
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
2. Als je naar de bomen kijkt en de bloemen ziet, denk je dan wel eens aan 
de Heere God? En wat denk je dan? 
..........................................................................................................................
.......................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

                                                           
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. 



 
Amen 7 
 
Zingen: Psalm 121 vers 3 en 4 
 
Zijn wacht, waarop men hopen mag, 
Zal, daar zij u bedekt, 
En u ter schaduw strekt, 
De maan bij nacht, de zon bij dag, 
In koud' en gloed vermind'ren, 
Opdat zij u niet hind'ren. 
 
De HEER’ zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

                                                           
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.   



Dankgebed 
 
 
Zingen: Psalm 75 vers 1 
 
U alleen, U loven wij; 
Ja wij loven U, o HEER’; 
Want Uw naam, zo rijk van eer, 
Is tot onze vreugd nabij; 
Dies vertelt men in ons land, 
Al de wond'ren Uwer hand. 
 
 
Zegen 8 
 

 

REBUS 

 

De oplossing staat in II Koningen 6 vers ........... 

                                                           
8 Als de zegen klinkt belooft God met ons mee te gaan.  
 
 


