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en verberg je bij de beek Krith die in de Jordaan
uitkomt.
Het zal geschieden: uit de beek kun je drinken
en de raven gebied ik je daar te onderhouden.
Hij ging en deed naar het woord van JHWH:
hij ging en verbleef aan de beek Krith die in de
Jordaan uitkomt;
de raven brachten hem brood en vlees in de
morgen en brood en vlees in de avond
en hij dronk uit de beek.

Lied 324: 1, 2 en 3, Wat vrolijk over U geschreven staat
Gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeenten
Beverwijk/ Wijk aan Zee en Heemskerk
De dienst is te volgen
via https://www.youtube.com/watch?v=3EHKParijno (beel
d en geluid) of via https://www.pknbeverwijk.nl/beluisterenvan-de-dienst (alleen geluid).
Orgelspel

Lezing uit de bijbel: 1 Koningen 17:6 – 16
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Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst)
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
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Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 305, Alle eer en alle glorie
DIENST VAN HET WOORD
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Gebed om verlichting met de heilige Geest
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Inleidend woord
Lezing uit de bijbel: 1 Koningen 16:29 – 17:6
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Achab, zoon van Omri, werd koning over Israël
in het achtendertigste jaar dat Asa koning over Juda
was; Achab, zoon van Omri, was koning over Israël
in Samaria, tweeëntwintig jaar.
En Achab, zoon van Omri, deed wat kwaad was in
de ogen van JHWH meer dan allen die voor hem
waren.
En het geschiedde – was het hem nog niet genoeg
dat hij ging in de zonde van Jerobeam, zoon van
Nebat? –, daar nam hij tot vrouw Izebel, dochter
van Etbaäl, koning der Sidoniërs.
Hij ging en diende de Baäl en wierp zich voor hem
neer.
En hij richtte een altaar op voor de Baäl in het
Baälhuis, dat hij gebouwd had in Samaria.
Achab maakte de Asjera-paal en voegde nog meer
toe aan wat hij deed om JHWH, Israëls God te
krenken, meer dan alle koningen van Israël die voor
hem waren geweest.
In zijn dagen heeft Chiël, de Betheliet, Jericho
herbouwd. Ten koste van Abiram, zijn eersteling,
grondvestte hij het en ten koste van Segub, zijn
jongste, heeft hij haar poorten gevestigd
naar het woord van JHWH dat die gesproken had
door Jozua bin Nun.
Elia de Tisbiet, uit de randbewoners van Gilead, zei
tot Achab: Bij het leven van JHWH, de God van
Israël, voor wiens aangezicht ik sta,
er zal beslist geen dauw of regen zijn deze jaren
tenzij op gezag van mijn woord!
En het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Ga van hier en wend je naar het oosten
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Het geschiedde aan het einde van [deze] dagen:
de beek droogde op, want er was geen regen op
het land geweest.
Het woord van JHWH geschiedde tot hem:
Sta op, ga naar Sarfath dat bij Sidon behoort
en verblijf daar.
Kijk, ik gebied je daar een vrouw, een weduwe, om
je te onderhouden.
Hij stond op en ging naar Sarfath, hij kwam bij poort
van de stad en kijk, daar was een vrouw, een
weduwe, houtjes aan het sprokkelen.
Hij riep naar haar, hij zei: Haal toch een beetje
water voor me met dat kommetje, dan kan ik
drinken!
Ze ging het halen; hij riep haar, hij zei:
En neem ook een stuk brood voor me mee!
Maar zij zei: Bij het leven van JHWH jouw God,
ik heb helemaal niets te bakken – behalve een
handvol meel in de pot en wat olie in de kruik.
Kijk mij, ik sprokkel een paar houtjes, dan kom ik
thuis en maak het klaar voor mij en mijn zoon,
we eten het en dan sterven we.
Elia zei tot haar: Vrees niet! Ga naar huis, doe naar
jouw woord. Alleen: maak daar voor mij allereerst
een kleine koek van en breng dat hier naar mij;
voor jezelf en je zoon maak je het daarna klaar.
Want zo spreekt JHWH de God van Israël:
de pot met meel raakt niet op en de olie ontbreekt
niet in de kruik, tot de dag dat JHWH regen geeft
op de akker.
Ze ging en ze deed naar het woord van Elia
en ze at, hij en zij en haar huis, van dag tot dag.
De pot met meel raakte niet op en de olie ontbrak
niet in de kruik naar het woord van JHWH,
dat hij gesproken had door Elia.

Pianospel
Verkondiging
Lied 840: 1, 2 en 3, Lieve Heer, Gij zegt kom
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed
Muziek over lied 387: 1 en 2
Als wij weer het brood gaan breken
dat Gij, Heer, ons geeft:
leer ons dan met hem te delen
die geen deel van leven heeft.
Als wij van de feestwijn drinken
die Gij, Heer, ons geeft:

leer ons dan om te gedenken
wie een lege beker heeft.

Door zijn opstanding maakt Hij ons uw liefde bekend,
uw liefde die allen vernieuwt.

DIENST VAN DE TAFEL

Vader, zend ons uw Geest,
opdat wij op uw weg
licht voor onze ogen hebben,
kracht voor onze leden
en vrienden op de anders zo eenzame weg.

Als teken van zijn liefde voor allen die Hem zoeken,
nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd. Want Hij heeft gezegd:
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald.
Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven.
Komt dan en deelt in zijn gaven, want zo wil de Heer met
ons zijn.
v: De Heer zal bij U zijn
g: De Heer zal U bewaren
v: Verheft uw harten
g: Wij zijn met ons hart bij de Heer
v: Brengen wij dank aan de Heer onze God
g: Hij is onze dankbaarheid waardig
v: Vader, naar U zijn wij op weg.
Wij danken U voor uw liefde,
die zin en richting geeft aan onze pelgrimstocht.
U zegent ons met uw goddelijke onrust.
U houdt ons af van valse tevredenheid.
U laat ons wegen gaan door donkere diepten,
ook als wij ons daarvoor niet sterk genoeg voelen.
U ondersteunt ons door mensen die ons begeleiden,
die ons sterk maken als wij zwak zijn,
die ons troosten en bemoedigen,
als wij denken niet meer verder te kunnen.

Geef dat wij U zoeken,
U ontmoeten en U kennen,
als wij onze weg gaan.
Dat bidden wij door Jezus Christus
die onze weg is naar U toe.
g: Amen.
v: Laten we bidden met de woorden die Jezus zelf ons heeft
gegeven
g: Onze Vader…….
Delen van brood en wijn, onder orgelspel
Dankgebed
v: Heer, onze God, wij hebben uw Woord gehoord
en uw brood gebroken voor elkaar.
Laat dat voor ons een teken zijn dat U ons nabij bent,
dat wij van U zijn, door U gevoed, door U geliefd.
Wij bidden U: verlaat ons niet, U onze Heiland in
eeuwigheid.
g: Amen.

Wij danken U voor allen
die vóór ons op weg gegaan zijn naar U toe:
voor Abraham en Sara, voor Mirjam en Mozes,
voor Elia en de vrouw uit Sarefat

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 687: 3, Wij teren op het woord

Maar wij danken U vooral voor Hem
die zo hartstochtelijk met ons op weg is:
Jezus Christus.
Hij is een licht op ons pad.
Hij opent ons de ogen
en sterkt ons met zijn gaven,
opdat wij in zijn voetspoor kunnen treden.

Pianospel

In de nacht voordat Hij stierf,
nam U brood en dankte U, Vader.
Hij gaf het aan zijn vrienden
als voedsel voor onderweg
en Hij zei:
Neemt en eet, jullie allen.
Dit is mijn lichaam, voor u gegeven.
Daarop nam Hij een beker wijn
en dankte U opnieuw.
Hij gaf hem aan zijn vrienden
als drank voor onderweg
en Hij zei:
Neemt en deelt hem met elkaar.
Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en alle mensen is vergoten,
opdat schuld vergeven wordt.
Doet dit opdat Ik u nabij zal zijn.
Zo danken wij U, Vader,
voor de woorden en het voorbeeld van Jezus
die ons is voorgegaan.
Door zijn leven leert Hij ons U te vertrouwen
en de pelgrimstocht van het leven te wagen.
Door zijn dood biedt Hij ons uitzicht,
ook wanneer alles ons ontvalt.

Zegen

