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Welkom 
 
Psalm 42: 1 (berijming 2021) 
1. Als een uitgeputte hinde 
die naar stromend water smacht, 
zo verlang ik U te vinden, 
God, mijn levensbron, mijn kracht. 
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 
Wanneer zal ik bij Hem zijn? 
Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 
zal zijn glimlach mij begroeten? 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 42: 5, 6 (berijming 2021) 
5. God zal toch zijn goedheid tonen; 
ik kan zingen, dag en nacht. 
Als mijn tegenstanders honen 
kom ik bij Hem met mijn klacht: 
‘Waarom loop ik in het zwart 
met een doodsteek in mijn hart? 
Waarom wordt mij toegebeten: 
“Hij is jou allang vergeten”?’ 
6. Waarom, ziel, zo aangeslagen? 
Waarom boordevol verdriet? 
Hoop op God en laat je dragen. 
Hij vergeet je zeker niet. 
Want de dag komt – heb geduld! – 
dat je Hem aanbidden zult. 
Straks zal ik zijn naam belijden: 
Hij zal mij opnieuw bevrijden. 
 
De tien geboden 
 
Op Toonhoogte 249: 1, 2 
1 Vader, vol van vrees en schaamte, 
buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
Heer, ontferm U over ons, 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan 
2 Vader, in dit uur der waarheid, 
keren w’ ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
Vul ons met uw heil'ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
leder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw naam verhogen Heer. 
 
Gebed 
 
Kinderlied: Op Toonhoogte 495 
1 God, die alles maakte,  
de lucht, en 't zonlicht blij,  
de hemel, zee en aarde,  
zorgt ook voor mij.  
2 God, die 't gras gemaakt heeft,  
de bloempjes in de wei,  
de bomen, vruchten, vogels,  
zorgt ook voor mij.  

3 God, die alles maakte,  
de maan, de sterrenrij,  
als duist're wolken komen,  
zorgt steeds voor mij. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas. 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 17: 7-24 (NBV21) 
7Maar doordat het almaar niet regende in het land, 
viel de rivier na verloop van tijd droog. 8Toen richtte 
de HEER zich tot Elia met de woorden: 9‘Ga naar 
Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je 
intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van 
voedsel te voorzien.’ 10Elia ging op weg naar 
Sarefat, en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag 
hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. 
Hij riep haar en vroeg of ze een kommetje water 
voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon 
lessen. 11Terwijl ze wegliep om water te halen, riep 
hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde 
meenemen. 12‘Zo waar de HEER, uw God, leeft,’ 
antwoordde zij, ‘ik heb niets meer in voorraad, 
alleen een handjevol meel in de pot en een restje 
olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken 
geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn 
zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven.’ 
13Maar Elia zei: ‘Maak u niet ongerust. Doe wat u 
van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst 
iets voor mij en kom me dat brengen. Daarna kunt 
u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken, 14want dit 
zegt de HEER, de God van Israël: Tot op de dag dat 
Ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er 
meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg 
raken.’ 15De vrouw ging naar huis en deed wat Elia 
had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, 
Elia en haar familie. 16Er was meel in de pot en de 
oliekruik raakte niet leeg, zoals de HEER bij monde 
van Elia had beloofd. 
17Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw 
ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit 
hem week. 18Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat 
heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me 
toe gekomen om mijn zonden aan het licht te 
brengen en mijn zoon te doden?’ 19‘Geef mij uw 
zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot 
en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in 
gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. 
20Toen riep hij de HEER aan en vroeg: ‘HEER, mijn 
God, waarom treft U juist deze weduwe, die mij 
gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’ 
21Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij 
de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn 
God, laat toch de levensadem in de borst van dit 
kind terugkeren.’ 22De HEER verhoorde Elia’s 
smeekbede: de levensadem keerde terug in de 
borst van het kind, en het leefde weer. 23Elia nam 
het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan 
zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij. 
24Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u 
door God gezonden bent en dat u werkelijk 
namens de HEER spreekt.’ 
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Psalm 43: 2, 3 (berijming 2021) 
2. Heer, zend uw licht, laat mij ervaren 
dat U mij naar uw woning leidt. 
Wanneer ik kom bij uw altaren, 
zal ik U prijzen bij de snaren. 
Dan uit ik al mijn dankbaarheid, 
omdat U mij bevrijdt. 
3. Mijn ziel, waarom zo neergebogen? 
Waarom onrustig, vol verdriet? 
Hoop op de Heer, houd Hem voor ogen. 
Hij zal je eenmaal weer verhogen. 
Ik zal Hem eren met een lied, 
mijn redder die mij ziet. 
 
Preek: 
1 Koningen 17:17-24 
Thema: Zie, de Zoon leeft! 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 395 
Refrein 1 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 
1 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, 
Refrein 1 
2 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: 
Refrein 2 
Jezus komt in heerlijkheid, 
zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecten 

1. El Roi 
2. Emeritikas 

 
Op Toonhoogte 127 
Omdat Hij leeft, 
ben ik niet bang voor morgen. 
Omdat Hij leeft, 
mijn angst is weg. 
Omdat ik weet, 
Hij heeft de toekomst. 
En het leven is het leven waard, 
omdat Hij leeft. 
 
Because He lives, 
I can face tomorrow.  
Because He lives, 
my fear is gone. 
Because I know, 
He holds the future. 
And life is worth the living, 
just because He lives. 
 
Zegen (3x amen) 


