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*** 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 27: 2 NB 
Eén ding slechts kan ik van den HEER verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev' 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zolang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
Wij worden stil, wij belijden onze afhankelijkheid, God groet ons 
 
Zingen: Psalm 68: 7 NB 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Gods levensregels 
 
Zingen: Liedboek lied 473: 1. 2. 4 en 7 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 

Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

Neem, o Trooster, mijn verdriet, 
Gij veracht mijn tranen niet. 
Maak dat ook in mij uw kracht 
steeds in zwakheid wordt volbracht. 

 
Gebed 



Schriftlezing: 1 Koningen 19: 1-16 
 
De vlucht van Elia 
1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de 
profeten, met het zwaard had gedood. 2 Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te 
zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw 
leven niet zal maken als het leven van één van hen. 3 Toen hij dat zag, stond hij op en 
vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn 
knecht daar achter. 4 Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een 
bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn 
leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. 5 Hij ging onder een 
bremstruik liggen slapen, en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, 
eet. 6 Hij keek op, en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en een 
kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. 7 De engel van de HEERE 
kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te 
zwaar voor u zijn. 8 Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat 
voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 
 
Openbaring van God aan Elia 
9 Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam 
tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia? 10 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de 
HEERE, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw 
verbond verlaten, Uw altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. 
Ik alleen ben overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen. 11 
Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de 
HEERE. En zie, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet 
en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de HEERE uit. Maar de HEERE was 
niet in de wind. Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de HEERE was ook niet 
in de aardbeving. 12 Op de aardbeving volgde een vuur, maar de HEERE was ook niet 
in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. 13 En het gebeurde, 
toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging 
en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei: Wat 
doet u hier, Elia? 14 Hij zei: Ik heb mij zeer voor de HEERE, de God van de 
legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers Uw verbond verlaten, Uw 
altaren omvergehaald en Uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben 
overgebleven, en zij staan mij naar het leven om het mij te benemen.De SV heeft deze 
idiomatische uitdrukking letterlijk vertaald met “iemands ziel zoeken”. Aangezien deze 
uitdrukking tegenwoordig nog maar door weinigen begrepen wordt, heeft de HSV 
ervoor gekozen deze uitdrukking idiomatisch te vertalen met “iemand naar het leven 
staan”. Het Hebreeuwse “nèfèsh” dat in de SV vaak ten onrechte met “ziel” is 
vertaald, kan overigens, afhankelijk van de context, ook heel goed vertaald worden 
met “leven”. 15 De HEERE zei tegen hem: Ga heen, keer terug op uw weg, naar de 
woestijn van Damascus. Wanneer u daar komt, moet u Hazaël zalven tot koning over 
Syrië. 16 En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de 
zoon van Safat, uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. 
 
 



Zingen: Psalm 42: 1 en 3 NB 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 

Verkondiging:  God geeft nieuwe kracht 
 
Zingen: Psalm 27: 7 NB 
O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
Zingen: Opwekking 122 Ik vermag alle dingen 
Ik vermag alle dingen 
in Hem die mij kracht geeft, 
ik vermag alle dingen in Hem. 
Ik vermag alle dingen 
in Hem die mij kracht geeft, 
ik vermag alle dingen in Hem. 
 
Ik vermag alle dingen in Hem, 
alles in Hem, ja alles in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
Ik vermag alle dingen in Hem. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven Zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code 
 
Zingen: Geref. Kerkboek Gez. 161 Heer, U bent mijn leven 
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 

http://www.cgkpekela.nl/collecte


'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons, 
één met God de Vader en verenigd met Uw volk, 
tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


