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Muziekfilmpje: ‘Ik zal er zijn’ - Suzanne van de Velde 
 
Overdenking: ‘De Pastorale God’ 
 
Meditatief orgelspel 

AFSCHEID EN BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
Afscheid ouderling-voorzitter Jan Ankersmit 

 Persoonlijk woord van Jan Ankersmit 
 Inleiding 
 Gebed 
 Virtuele handdruk 
 Persoonlijk woord van de predikante en een cadeautje 
 Filmpje 

 
Bevestiging ouderling-voorzitter Getine Veltman en diaken 
Annemarie Althuis 

 Introductie 
 Gebed 
 Belofte 
 Zegen 
 Virtuele handdruk 
 Vraag aan de gemeente 
 Jan Ankersmit geeft de voorzittershamer door aan Getine 

Veltman 
 Persoonlijk woord 

 
Orgelspel: Lied 904: 1 - Beveel gerust uw wegen 
 
Gebeden afgesloten met muziekfilmpje ’Onze God verborgen’  
 
Afkondiging van de collectes door een diaken 
 De collectes worden bij de uitgang gehouden 
 
Orgelspel: Lied 423: 1, 2 en 3 - Nu wij uiteengaan 
 
Zegen  
 

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel 

 

  

Thema: ‘De Pastorale God’ 
 

1 Koningen 19: 1-16 

Zondag 24 januari 2021 
9.30 uur 

Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega 
en IJlst 
 
Ds. Dussie Hofstra, IJlst 
Pastor Ludwine Andel, Gaastmeer 
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek  

Onlinedienst vanuit de  
Mauritiuskerk in IJlst 

Afscheid Jan Ankersmit 
Bevestiging Getine Veltman en Annemarie Althuis 
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Voor de dienst is er orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken 
 
Moment van Stil Gebed  
 
Orgelspel: Psalm 139: 1 en 6 - Heer, die mij ziet zoals ik ben 
 
Woord vooraf 
 
Votum en Groet 

Gebed 
 
Muziekfilmpje: ‘Lied aan het licht’ - Trijntje Oosterhuis 
 
Bijbellezing: 1 Koningen 19: 1-16 in stemmen door Annemarie, 
Getine en Jan 

V:   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:   die trouw is in tijd en eeuwigheid 
Allen:  en die het werk van zijn handen niet loslaat 
V:   Genade, barmhartigheid en vrede van God de Va-

  der en van Christus Jezus, onze Heer! 
Allen:  Amen 

    Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij 
alle profeten ter dood had gebracht. Toen liet Izebel Elia de vol-
gende boodschap overbrengen: ‘De goden mogen met mij doen 
wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot onder-
gaat als zij.’  
Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in 
Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één 
dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zit-
ten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, 
HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorou-
ders.’  

 

3 

Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, 
die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ Elia keek 
op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes 
gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedron-
ken ging hij weer onder de struik liggen. 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.’ 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. 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?’ Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave in-
gezet 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.’ 
‘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. 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. Toen Elia dat 
hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar bui-
ten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een 
stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’ Elia antwoordde: 
‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God 
van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw ver-
bond 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.’ De HEER zei tegen Elia: 
‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aange-
komen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 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 opvol-
ger zalven.  


