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Utrecht, Jacobikerk 
Zondag 1 juli 2007  
Schriftlezing, 1 Koningen 19: 1-18 | Mattheüs 17: 1-8| NBV | LB’73 
 
Orde van dienst: 
 
Orgelspel 
 
Welkom & mededelingen 
 
Organist: Gerrit Christiaan de Gier 
 
Laten wij gemeente 
Stil worden voor het aangezicht 
Van de God van Israël 
 
Stil gebed 
 
Votum:  

En onze hulp  
in de Naam van de Eeuwige 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 124 

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: 
Indien de HEER niet bij ons was geweest, 
toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de HEER niet bij ons was geweest, 
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 
2 Het roofdier van hun toorn had ons verteerd, 
een hoge vloed, had God het niet gekeerd, 
was over ons verwoestend heengegaan - 
de baaierd die onstuimig rebelleert 
had ons bestaan welhaast te niet gedaan. 
 
3 Loof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 
De vogelaar, die ons geen vrede liet, 
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wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 
4 Die onze boeien slaakt, het is de HEER. 
Die voor de vrijheid waakt, het is de HEER. 
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de HEER, 
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 27 

7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
Wees dapper, hart houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op den Heer en houd u onversaagd. 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
 
1e lezing 1 koningen 19: 1-18 NBV 

1 Achab vertelde Izebel alles wat Eliahad gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had 
gebracht. 2 Toen liet Izebel Eliade volgende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met 
mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als zij.’ 3 
Elia werd bangen vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij 
zijn knecht achter 4 en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een 
bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem 
mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5 Hij viel onder de bremstruik in 
slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6 
Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een 
kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7 
Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, 
anders is de reis te zwaar voor je.’ 8 Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken 
liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij 
bij de Horeb kwam, de berg van God. 9 Daar 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?’ 10 Elia 
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 
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de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12 Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER 
bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13 
Toen 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?’ 14 Elia 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.’ 15 De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga 
naar de woestijn van Damascus.  
Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16 Jehu, 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. 17 Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood 
worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden 
door Elisa. 18 Ik zal in Israël niet meer dan zevenduizend mensen in leven laten, alleen 
degenen die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’ 
 

Evangelie 
2e lezing Mattheüs 17: 1-8 

1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een 
hoge berg op, waar ze alleen waren. 2 Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn 
gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. 3 Plotseling verschenen 
aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 4 Petrus nam het woord en zei 
tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt zal ik hier drie tenten opslaan, een 
voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 5 Hij was nog niet uitgesproken, of de schaduw 
van een stralende wolk gleed over hen heen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!’ 6 Toen de leerlingen dit hoorden, 
wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. 7 Jezus kwam dichterbij, raakte 
hen aan en zei: ‘Sta op, jullie hoeven niet bang te zijn.’ 8 Ze keken op en zagen niemand 
meer, Jezus was alleen. 

 
Zingen Psalm 139: 1, 2 en 3 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
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zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

 
Preek 
 
Zingen Psalm 119: 65 en 66 

65 Al uw geboden zijn gerechtigheid. 
Ik prijs uw woord met juichende gezangen. 
Uw rechterhand geleide mij altijd; 
naar uw geboden richt ik al mijn gangen. 
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd, 
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen. 
 
66 Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied, 
(De laatse weken was het Gun leven aan mijn ziel dan looft mijn mond….) 
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren. 
Onthoud mij uw getuigenissen niet. 
Ik was een schaap en had de weg verloren. 
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt. 
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren. 

 
Inzameling van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Gezang 480 

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werklijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
 
2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan.  
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan.  

 
3 Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donkre schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
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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. 

 
Terug het leven in 
Vanuit de woestijn 
Over onze hoofden harten en zinnen 
 
De Zegen 


