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Kerkdienst
Voorganger is de heer M. van Welie te Rotterdam-Zuid en de organist is de heer Arie den Ouden.
Overlijdensbericht
In deze dienst zal stil gestaan worden bij het overlijden van de heer A. Verheij, hij overleed
vrijdag 7 juni.
Ziekenhuispatiënten
Okan, zoon van Lulu en Edwin Westendorp, verblijft in het Sophia kinderziekenhuis.
Mevrouw Hannie Groeneweg-van der Steen is opnieuw opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum.
Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als groet en ter bemoediging naar:
de heer Gerard van Hilten en familie T. Seldenthuis-Bossche.
Koffiedrinken
Vanmorgen is er geen koffiedrinken na de dienst.
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Schriftlezing : 1 Koningen 19 : 8 – 13 en Openbaring 8 : 1 – 5
Lied 435 (Evangelische Liedbundel)

2

’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
in m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
’k heb Hem nodig, dag aan dag.

1 Koningen 19 : 8 – 13 (NBV)
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 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?’
Openbaring 8 : 1 – 5 (NBV)
1
Toen het lam het zevende zegel verbrak, viel er een stilte in de hemel, gedurende ongeveer een half
uur. 2 Ik zag de zeven engelen die voor Gods troon staan. Ze kregen alle zeven een bazuin.
3
Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschaal bij het altaar ging staan. Hij kreeg
een grote hoeveelheid wierook om die op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de
gebeden van alle heiligen. 4 De rook van de wierook steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand
van de engel op naar God. 5 Toen nam de engel de wierookschaal, vulde hem met vuur van het altaar en
wierp dat op de aarde. Er volgden donderslagen, groot geraas, bliksemschichten en een aardbeving.

