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Ziekenbezoek 
 
Mijn vader had een lang uur zitten zwijgen bij mijn bed. 
Toen hij zijn hoed had opgezet 
zei ik, nou, dit gesprek 
is makkelijk te resumeren. 
Nee, zei hij, nee toch niet, 
je moet het maar eens proberen. 
 
Judith Herzberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze dienst: 
 

voorganger: ds. Joop Mol, Gaanderen 
organist: Elske te Lindert 

ouderling: Dick Bresser 
diaken: Wim Snippe 

lector: Lily Mulder 
collectanten: Jaap Flokstra en Hetty Snippe 

kosters: Margreet Baars en Nelleke Hendriksen 
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Voorbereiding op de dienst: 
- Orgelspel: Variaties, W.A. Mozart 
- Stilte (De ouderling van dienst spreekt het consistoriegebed uit, wij 

richten ons op de Eeuwige ) 
- Begroeting 
- Aansteken van de kaarsen  
- Op het orgel wordt gespeeld: Niet als een storm (lied 321) 
 

 Wij gaan staan 
 
o. Onze hulp is de naam van de Heer 
a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 
Drempelgebed 
o. Eeuwige God, 
 het Woord van de waarheid 
 en de Geest die heilig maakt 
 hebt Gij uw wereld ingezonden. 
 Zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt 
 uw grote geheim, Uzelf, o God; 
a. LAAT ONS SPREKEN EN ONS HANDELEN 

GEDRAGEN EN GEDREVEN WORDEN 
DOOR DE LOF EN DE AANBIDDING 
VAN U, DE DRIE-ENIGE GOD, 
GEZEGEND TOT IN EEUWIGHEID. 

 
o. U belijden wij, God, 

als de goede macht 
in en boven alles, 

  scheppend, bevrijdend, vernieuwend; 
a. ALS DE FEITEN U WEERSPREKEN 

EN ALS MENSEN U WEERSTAAN, 
LAAT ONS DAN DE KRACHT VINDEN 
OM ALS GEROEPEN GETUIGEN 
OP TE KOMEN VOOR UW GOEDE NAAM. 
AMEN 
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Lied 321: 1 (allen), 2 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 
(vrouwen), 6 (mannen) en 7 (allen) (Niet als een storm, als een 
vloed) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Maar als een glimp van de zon, 

een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond – 
zo is het koninkrijk Gods. 

3 Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld, 
naam zonder klank zonder macht, 
vreemdeling zonder geslacht. 
 

4 Kinderen, armen van geest, 
mensen gelouterd tot vrede, 
horen de naam in hun hart, 
dragen het woord in hun vlees. 
 

5 Blinden herkennen de hand, 
dovemansoren verstaan Hem. 
Zalig de man die gelooft, 
zalig de vrouw aan de bron. 
 

6 Niet in het graf van voorbij, 
niet in een tempel van dromen, 
hier in ons midden is Hij, 
hier in de schaduw der hoop. 

7 Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig, 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 

 
 Wij gaan zitten 

 
v. De vrede van de Heer is met u 
a. OOK MET U IS DE HEER. 
 
Smeekgebed en Kyrië 
 
v. … 
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 zo bidden wij allen: Lied 301j (Kyrie eleison) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gloria: Lied 304 (Zing van de Vader die in den beginne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 

3 Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
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DE SCHRIFTEN, GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
v. ….  
 zo bidden wij allen: Lied 332 (1x voorzang, 1x allen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9 t/m 18 
9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. 
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 
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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.’ 
 
Lied 534 (Hij die de blinden weer liet zien) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

3 Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 

4 Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 

 
Schriftlezing: Lucas 10: 1 t/m 20 
1Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee 
aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van 
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plan was heen te gaan. 2Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar 
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij 
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. 3Ga op weg, en 
bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. 4Neem 
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet 
onderweg niemand. 5Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: 
“Vrede voor dit huis!” 6Als er een vredelievend mens woont, zal jullie 
vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. 7Blijf 
in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is 
zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. 8En als 
jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt 
voorgezet, 9genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het 
koninkrijk van God heeft jullie bereikt.” 10Maar als jullie een stad 
binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en 
zeg: 11“Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen 
we van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk 
van God is nabij!” 12Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag 
draaglijker zijn dan het lot van die stad. 13Wee Chorazin, wee 
Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd 
die bij jullie gebeurd zijn, zouden de inwoners van die steden zich 
allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot 
inkeer gekomen zijn. 14Wanneer het oordeel komt, zal het lot van 
Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. 15En jij, Kafarnaüm, 
je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het 
diepst van het dodenrijk zul je afdalen! 16Wie naar jullie luistert, 
luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, 
wijst hem af die mij gezonden heeft.’ 
17De tweeënzeventig keerden vol vreugde terug en zeiden: ‘Heer, 
zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw 
naam.’ 18Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de 
hemel zien vallen!19Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om 
slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de 
vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 20Verheug je er 
echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar 
verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is.’ 
 
Lector: Woord van de Heer 
a.   WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 317 (Grote God, Gij hebt het zwijgen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

3 Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 
Uitleg en overdenking 
 
Stilte 
 
Orgelspel: een stukje uit Arabesque, L. Vierne 
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Lied 657: 1, 2 en 4 (Zolang wij ademhalen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
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Onze Vader 
 Onze Vader die in de hemelen zijt, 
 uw Naam worde geheiligd;   
 uw Koninkrijk kome,  
 uw Wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons heden ons dagelijks brood; 
 en vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking,  
 maar verlos ons van de boze, 
 want van U is het Koninkrijk  
 en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
 
Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Inzameling van de gaven voor diaconie en kerk, de derde 
collecte is bestemd voor Binnenlands Diaconaat. 
 
Orgelspel: Lied, L. Vierne 

Wij gaan staan 
 
Slotlied: 823: 1, 4 en 5 (Gij hebt, o Vader van het leven) 
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4 Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

 
 
WEGZENDING EN ZEGEN  
v.  … 
a. AMEN, AMEN, AMEN (gezongen) 
gevolgd door een door allen vierstemmig gezongen: (Lied 416: 1 en 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Orgelspel: Praeludium en fuga in d-Moll, J.S. Bach   
Achterin de kerk staan koffie, thee en limonade klaar. 

Welkom! 


