
DE  DIENST VAN 19 AUGUSTUS 2018 IN DE HOEKSTEEN 
 
Voor de dienst, zingen, uit de Evangelische Liedbundel, 223: 1,2,3,4 Ga niet alleen 
door 't leven 
 
- Woord van welkom 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 68: 7,9 God zij geprezen met ontzag 
 
- Stilte, bemoediging en groet 
 
- Gebed 
 
- Woord van genade 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 303: 1,2,3 Zonne en maan 
 
- Gebod 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 793: 2,3 Bron van liefde, licht en leven  
 
- Gebed 
 
- Lezing van 1 Koningen 19: 9b-18 
 

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia 
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de 
hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich 
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 
overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ 
zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. 
Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de 
rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de 
windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die 
aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat 
vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, 
sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van 
de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia 
antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de 
hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich 
neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige 



overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen 
Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je 
Hazaël tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot 
koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen 
opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door 
Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18Ik zal 
in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen degenen die niet 
voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 
 
- Lezing van 1 Korintiers 1: 26-31 
 
26Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar 
menselijke maatstaf wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van 
voorname afkomst waren. 27Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God 
uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft 
God uitgekozen om de sterken te beschamen; 28wat in de ogen van de wereld 
onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets 
is teniet te doen. 29Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. 30Door 
hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door 
Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost, 31opdat 
het zal zijn zoals geschreven staat: ‘Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op 
de Heer beroemen.’ 
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 321: 1,2,3,4,5 Niet als een storm, als een vloed 
 
- Preek 

 

het gefluister 
van een zachte bries 

 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 825: 1,2,3 De wereld is van hem vervuld 
 
- Zingen, staande, uit het Nieuwe Liedboek, 340b Ik geloof in God de Vader 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Inzameling van de gaven  
 
- Zingen, uit het Nieuwe Liedboek, 416: 1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 



- Zegen 
 


