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Oost en West  :   9.30 uur (Let op: i.v.m. vakantie gewijzigde tijd!!) 
Voorganger :   Ds. C. van den Berg (em. Amersfoort)  

Votum en Zegengroet 

Zingen:  Ps. 108 : 1,2 
1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. 
Uw lof te zingen is mijn lust. 
Maakt, harp en luit, den Here groot. 
Mijn lied begroet het morgenrood. 
Ik breng mijn lof, o HEER, U toe 
onder de volken en ik doe 
in ieder land mijn psalm weerklinken, 
daar 'k hemelhoog uw trouw zie blinken. 

2. Ja, hoger dan het hemels blauw 
is, HEER, uw goedheid en uw trouw. 
Verhef U, dat uw aangezicht 
de hemel met zijn glans verlicht. 
Op aarde blink' uw heerlijkheid. 
Gord uw geliefden tot de strijd. 
Ten zege zij uw hand geheven, 
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.  

De 10 woorden 
  
Zingen: Ps. 25 : 4,5 
4. God is goed en hoog te prijzen, 
trouw en recht is zijn beleid. 
Zondaars wil Hij onderwijzen 
in de weg der zaligheid. 
Wie ootmoedig luistren wil, 
zal de rechte paden leren, 
hij die nederig en stil 
wandelt in de weg des HEREN. 

5. Louter goedheid zijn Gods paden 
voor wie leeft naar zijn verbond, 
daaraan trouw blijft en zijn daden 
slechts op Gods geboden grondt. 
Zie mij schuldig voor U staan, 
HEER, vergeef mijn overtreden, 
neem mij om uws naams wil aan, 
groot zijn uw barmhartigheden. 

Gebed 
  
Lezen:  2 Kon. 2 : 1 – 18        
  
Zingen:  Opw 689  

1. Spreek, o Heer, door uw heilig woord, 
dat ons hart U hoort en verzadigd wordt. 
Zaai uw woord, plant het diep in ons 
en verander ons naar uw evenbeeld, 
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is, 
onze daden maakt tot getuigenis. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. 

2. Leer ons Heer, uw volmaakte weg, 
echte need'righeid en gehoorzaamheid. 
Toets ons hart en ons denken nu 
in het heilig vuur van uw zuiverheid. 
In geloof zien wij dan uw majesteit 
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. 
Woord van hoop, dat ons leven deed, 
overwinning geeft over ongeloof. 

3. Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, 
laat de diepten zien van uw plan met ons. 
Woord dat klonk voor de tijd begon, 
onze vaste grond tot in eeuwigheid. 
Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 

4. Uw genade geeft ons de zekerheid: 
al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk 
en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. 
Spreek, o Heer, en voltooi in ons 
wat uw hand begon tot uw 

heerlijkheid.                     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Preek over:  2 Kon. 2 : 9 - 18 
 Samenvatting: Dubbel van de Geest krijgen voor je taak: dat is Elisa’s wens! 
   1. de Geest gevraagd 
 2. de Geest getoond
  
Zingen:  LB 675  
1. Geest van hierboven, 
leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse vrede, 
deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen 
van grote dingen, 
als wij ontvangen 
al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, 
wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege 
voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde 
de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, 
doet triomferen 
die naar U heten 
en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!  

Gebed 
  
Collecte  
  
Zingen  LB 678 : 8,9    De geestesstorm zal door de wereld varen 
8. De geestesstorm zal door de wereld varen. 
God zal zijn volle glorie openbaren. 
In bloed en duister zal het licht vergaan 
van zon en maan. 

9. En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 
die van zijn grote naam het zegel dragen, 
vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 
van woord en Geest. 

Zegen en amen 
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