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Thema: Kiezen voor de God van je leven 

VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Psalm 113: 1 en 2 
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ’s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 

Stil gebed    
Votum en groet 

Klein Gloria 

Inleiding op de dienst 

Verootmoedigingsgebed 

Zingen  Lied 213: 1 en 2 
1. Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

2. Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 

Leefregel  Matteüs 6: 24-25; 31-34 
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij 
zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen 
én de mammon. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat je zult 
eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer 
dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? 

Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee 
zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse 
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je 
dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zich-
zelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 

Zingen  Lied 213: 3, 4 en 5 
3. Laat uw heil'ge liefdegloed onze koude werken doden 
en versterk in ons de moed om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
voordat wij ten onder gaan, op te staan. 



4. Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

5. Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

WOORD 
Gebed 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk   

Lezen   1 Koningen 18: 1-21 
door Mieke Wijnolts 
Voor er drie jaren verstreken waren, richtte de HEER zich opnieuw tot Elia, met de woor-
den: ‘Ga je opwachting maken bij Achab. Ik zal weer regen op de aarde laten vallen.’ Elia 
ging dus op weg naar de koning. Intussen was de hongersnood in Samaria zo groot ge-
worden, dat Achab zijn hofmeester Obadja ontboden had. Deze Obadja had groot ontzag 
voor de HEER. Toen koningin Izebel de profeten van de HEER liet uitroeien, had Obadja 
honderd van hen in twee groepen van vijftig in grotten verborgen en hen daar van voedsel 
en drinkwater voorzien. Achab zei tegen Obadja: ‘Ga alle bronnen en rivieren in het land 
langs. Misschien is er ergens gras te vinden, zodat we onze paarden en muildieren in le-
ven kunnen houden en het vee niet hoeven af te maken.’ Ze namen ieder een deel van het 
land voor hun rekening: Achab ging de ene kant uit, alleen, en Obadja de andere kant, ook 
alleen. 
Onderweg kwam Obadja Elia tegen. Toen hij hem herkende, wierp hij zich voorover op de 
grond en vroeg: ‘Bent u het, Elia, mijn heer?’ ‘Jazeker,’ antwoordde Elia. ‘Ga uw meester 
zeggen dat Elia eraan komt.’ Maar Obadja protesteerde: ‘Dat zou mijn dood zijn! Wat heb 
ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren? Zo waar de HEER, uw 
God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waar mijn meester niet naar u heeft laten zoeken. 
En als ze zeiden dat u daar niet was, dan liet hij dat volk of dat koninkrijk zweren dat ze u 
niet konden vinden. En nu wilt u dat ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Zodra ik 
van u wegga komt er natuurlijk een geest van de HEER die u meevoert naar ik weet niet 
waar, en als ik dan tegen Achab zeg dat u er bent en hij kan u niet vinden, dan zal hij me 
vermoorden. Vanaf mijn vroegste jeugd heb ik een groot ontzag voor de HEER. Hebben 
ze u nooit verteld, heer, wat ik gedaan heb toen Izebel de profeten van de HEER liet uit-
moorden? Dat ik honderd van hen een schuilplaats heb geboden, vijftig in één grot en vijf-
tig in een andere, en dat ik hen van voedsel en drinkwater heb voorzien? En nu wilt u dat 
ik mijn meester ga zeggen dat u eraan komt? Hij zal me vermoorden!’ Maar Elia ant-
woordde: ‘Zo waar de HEER van de hemelse machten, in wiens dienst ik sta, leeft, van-
daag zal ik bij Achab mijn opwachting maken.’ 
Obadja zocht Achab op en vertelde hem dat Elia eraan kwam. Achab ging Elia 
tegemoet, en zodra hij hem in het oog kreeg riep hij uit: ‘Bent u daar eindelijk, u die Israël 
in het ongeluk stort?’ Elia antwoordde: ‘Niet ik stort Israël in het ongeluk, dat doet u zelf, u 



en het koningshuis van uw vader, omdat u de geboden van de HEER naast u hebt neerge-
legd en de Baäls bent gaan vereren. Welnu, laat heel Israël naar mij toe komen, op de 
Karmel. Laat alle vierhonderdvijftig profeten van Baäl bij me komen, en ook alle vierhon-
derd profeten van Asjera, die door Izebel aan het hof zijn opgenomen.’ 
Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet ook alle profeten op de Karmel 
bijeenkomen. Daar sprak Elia het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedach-
ten hinken? Als de HEER God is, volg Hem dan; is Baäl het, volg dan hem.’ De Israëlieten 
gaven geen antwoord.  

Zingen  Psalm 135: 1, 3 en 8 
1. Halleluja! loof de Heer, 
prijs zijn naam en majesteit, 
toegewijden aan zijn eer, 
die vanouds zijn knechten zijt, 
gij die uw verheven plicht 
in de tempelhof verricht. 

3. Boven al wat blinkt in eer, 
boven alle machten uit, 
is de Heer een enig Heer. 
Hij volvoert wat Hij besluit. 
Hemel, aarde, zee en land, 
zelfs de oervloed dwingt zijn hand. 

8. Aller volken goden zijn 
goud en zilver, pracht en praal, 
werk van ’s mensen hand en brein, 
zonder geest en zonder taal. 
Zij zijn blind en zij zijn doof 
voor aanbidding en geloof. 

Uitleg en verkondiging  ‘Kiezen voor de God van je leven’ (1 Kon. 18: 21) 

ANTWOORD 
Zingen  Lied 869: 1, 6 en 7 
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 
oorsprong van al het goede, 
de God die louter wonderen doet. 
Wij leven in zijn hoede, 
die onze vrede is, onze vreugd, 
in wie zich heel ons hart verheugt. 
Geef onze God de ere! 

6. Ik wil U, Heer, mijn leven lang 
van ganser harte prijzen 
en in mijn lied, mijn lofgezang 
mijn dank aan U bewijzen. 
Mijn hart, verheug u in de Heer, 
lichaam en ziel, verblijd u zeer! 
Geef onze God de ere! 

7. Gij allen die van Christus zijt, 
geef onze God de ere! 
Die ’t merk draagt van zijn majesteit, 
geef onze God de ere! 
Roep, al wie goden zijn ten spot: 
De Heer is God, de Heer is God! 
Geef onze God de ere! 

Dankgebed 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

2. Geef de God der goden eer, 
jubel voor der heren Heer. 
Hij doet wonderen, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 



12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 

13. Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


