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Protestants Kralingen

Hinken

orgelspel, werk van Franz Tunder:
“In dich hab ich gehoffet, Herr”



»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 867 (staande)
“Loof overal, loof al wat adem heeft” ––>



»



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

schriftlezing I Koningen 18: 20 - 46
daarna zingen psalm 92: 1, 6, 7, 8

“Waarlijk, dit is rechtvaardig”





schriftlezing I Koningen 18: 20 - 46   ––>

daarna zingen psalm 92: 1, 6, 7, 8
“Waarlijk, dit is rechtvaardig”



»

20 Achab stuurde boden naar alle stammen van Israël en liet 
ook alle profeten bij de Karmel bijeenkomen. 21 Daar sprak Elia 
het volk als volgt toe: ‘Hoe lang blijft u nog op twee gedachten 
hinken? Als de heer God is, volg hem dan; is Baäl het, volg 
dan hem.’ De Israëlieten zeiden niets. 22 Toen zei Elia: ‘Ik ben de 
enige profeet van de heer die nog over is. De profeten van Baäl 
zijn met vierhonderdvijftig man. 23 Breng ons twee stieren. Zij 
mogen als eersten een stier uitkiezen. Laten ze die in stukken 
snijden en op een brandstapel leggen, maar ze mogen het hout 
niet aansteken. Ik zal de andere stier gereedmaken en op een 
brandstapel leggen, maar ik zal het hout niet aansteken. 24 U 



»

moet de naam van uw god aanroepen, en ik zal de naam van 
de heer aanroepen. De god die antwoordt met vuur, is de ware 
God.’ Heel het volk stemde met dit voorstel in.
25 ‘Begint u maar, u bent met velen,’ zei Elia tegen de profeten 
van Baäl. ‘Kies maar een dier en maak het gereed voor het offer. 
Roep dan de naam van uw god aan, maar steek het hout niet in 
brand.’ 26 De profeten namen een van de twee beschikbare stie-
ren en maakten die voor het offer gereed. De hele morgen lang 
riepen ze Baäl aan: ‘Baäl, geef ons antwoord!’ Maar het bleef 
stil en niemand gaf antwoord, hoe ze ook dansten en sprongen 
rond het altaar dat daar was opgericht. 27 Toen het middaguur 



»

aanbrak, begon Elia hen te honen: ‘Roep zo hard u kunt! Hij is 
toch een god? Hij heeft zeker iets anders te doen. Ik denk dat hij 
zich even moest afzonderen. Is hij soms op reis gegaan? Mis-
schien slaapt hij, en moet u hem wekken!’ 28 De profeten  riepen 
uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, 
met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over 
hun lijf stroomde. 29 In vervoering bleven ze schreeuwen, maar 
ook toen het middaguur allang voorbij was en het uur voor het 
graanoffer aanbrak, was er nog steeds geen enkele  reactie geko-
men: het bleef stil, niemand gaf antwoord.
30 Elia zei tegen de Israëlieten dat ze naar hem toe moesten 



»

komen. Toen ze bij hem waren komen staan, bouwde hij het 
verwoeste altaar van de heer weer op. 31 Hij nam twaalf stenen, 
evenveel als het aantal stammen van Israël, de nakomelingen 
van de zonen van Jakob, tot wie de heer had gezegd: ‘Israël is 
je nieuwe naam.’ 32 Met die twaalf stenen maakte hij een altaar 
ter ere van de heer, en daaromheen liet hij een geul graven met 
een lengte van tweehonderd el. 33 Hij stapelde het brandhout 
op, sneed de stier in stukken en legde die op de brandstapel. 
34 Toen zei hij: ‘Vul vier kruiken met water en giet die over het 
offer en het brandhout uit.’ Toen dat gebeurd was, liet hij het 
nog een tweede en een derde keer doen. 35 Het water liep over 



»

het altaar heen en de geul eromheen kwam vol water te staan. 
36 Toen het uur voor het graanoffer was aangebroken, trad de 
profeet Elia op het altaar toe en zei: ‘heer, God van Abraham, 
Isaak en Israël, vandaag zal blijken dat u in Israël God bent, en 
dat ik u dien en dit alles in uw opdracht gedaan heb. 37 Geef mij 
antwoord, heer, geef antwoord. Dan zal dit volk beseffen dat 
u, heer, God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt.’ 
38 Het vuur van de heer sloeg in en verteerde het brandoffer 
met brandhout, stenen, as en al; zelfs het water in de geul likte 
het op. 39 Alle Israëlieten zagen het, en allen vielen op hun knie-
en en riepen: ‘De heer is God, de heer is God!’



»

40 Toen zei Elia tegen hen: ‘Grijp de profeten van Baäl; laat niet 
één van hen ontkomen!’ De profeten werden gevangen geno-
men, en Elia liet hen afdalen naar het dal van de Kison, waar 
hij hen ter dood liet brengen.
41 Tegen Achab zei Elia: ‘Ga nu wat eten en drinken, ik hoor het 
geruis van de stortregen al.’ 42 Achab ging iets eten en drinken 
en Elia ging naar de top van de Karmel. Daar ging hij gehurkt 
op de grond zitten, met zijn gezicht tussen zijn knieën. 43 Zijn 
knecht droeg hij op: ‘Ga jij eens kijken, de kant van de zee uit.’ 
De knecht ging kijken, maar toen hij terugkwam zei hij: ‘Er is 
niets te zien.’ Zeven keer stuurde Elia hem terug, 44 en toen 



»

de knecht voor de zevende keer was gaan kijken zei hij: ‘Er 
komt een klein wolkje uit zee opzetten, niet groter dan een 
handpalm.’ Daarop zei Elia: ‘Ga snel naar Achab en zeg hem 
dat hij zijn wagen moet inspannen en vertrekken, anders zal 
de regen hem de weg afsnijden.’ 45 In minder dan geen tijd 
werd de hemel verduisterd door wolken, stak de wind op en 
barstte er een enorme regenbui los. Achab reed in de rich-
ting van Jizreël. 46 Elia werd door de hand van de heer gegre-
pen. Hij schortte zijn lendendoek op en rende voor Achab uit, 
 helemaal tot Jizreël.



zingen psalm 92: 1, 6, 7, 8
“Waarlijk, dit is rechtvaardig” ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



schriftlezing Markus 8: 27 - 9: 1 ––>

daarna zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan”



»

27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt 
van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: 
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Jo-
hannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen 
zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: 
‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de 
messias.’  30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand 
hierover te spreken.
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moe-
ten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters 
en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij 



»

gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij 
sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart 
en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, 
keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de 
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat 
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’
34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: 
‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn 
kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want  ieder 
die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn 
leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het be-



»

houden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld 
wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet 
overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de trouwelo-
ze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn 
woorden, zal merken dat de Mensenzoon zich ook voor hem 
schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige 
engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’
hfd 9: 1 Verder zei hij ook nog: ‘Ik verzeker jullie: sommigen die 
hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van 
het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt.’



zingen lied 941
“Waarom moest ik uw stem verstaan”    ––>



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING   ––>

daarna zingen uit ‘Het liefste lied van overzee’ 
“Word stil, nu de Ene tot ons komt”
(vertaling Sytze de Vries)





zingen uit ‘Het liefste lied van overzee’ 
“Word stil, nu de Ene tot ons komt”   ––>
(vertaling Sytze de Vries)



»



2  Word stil, nu de E-ne  ons om-straalt, ons koes-tert in zijn licht

     een hei-lig   vuur  dat brandt, een wen-kend ver-ge-zicht,

    van  al - le  licht   de   bron,      wel-da-dig   als      de    zon.

    Word stil, nu de  E-ne ons ver-schijnt, ons koes-tert in zijn licht.»



3 Word  stil, nu de  E-ne tot ons komt, ons tot zijn tem-pel maakt.

      Hij  vult ons   met  zijn kracht, met lief-de die  ons   raakt.

    Hij roept zijn vre - de   uit,         die  ie-der-een    om - sluit.

 Word stil, nu de  E-ne tot ons komt, ons tot zijn tem-pel maakt. »



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst    ––>

zingen met de kinderen lied 66 A
“Jubilate Deo”

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



zingen met de kinderen lied 66 A
“Jubilate Deo”   ––>

daarna inzameling van gaven voor:
  1) Kerk 2) Missionair project De Esch



»



inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Missionair project De Esch

daarna zingen lied 978: 1 en 4 (staande)
“Aan u behoort, o Heer der heren”



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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orgelspel:
Improvisatie

Liedboek licentie L22807


