Oecumenische viering 15 mei 2022

De mantel van Elia
De spiritualiteit van de Karmel
Gemeenschappelijke viering in de Sint Vitus
van de protestantse Dorpskerk en
de parochie Sint Vitus te Blaricum

Welkom

-VoorbereidingBemoediging en groet
Gebed van toenadering
Zingen: Wij zoeken in uw huis uw aangezicht,
Lied 272
Koor: 1, Allen: 2, 3 en 4

2)

Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.

3)

Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten
de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood.
Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten.
Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot.
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4)

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

Inleiding
Kyriegebed
Koor: Gloria uit de Messe Breve (van Charles Gounod)

-De Heilige SchriftGebed
Vgr.
Allen

De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: 1 Koningen 19
Elia op de Horeb
191 Achab vertelde Izebel alles
wat Elia had gedaan, ook dat hij
alle profeten ter dood had
gebracht. 2 Toen liet Izebel Elia
de 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 bang en 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: ‘Sta op 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.
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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 in die windvlaag
bevond de HEER zich niet. Na de
windvlaag kwam er een
aardbeving, maar in die
aardbeving bevond de HEER
zich niet. 12 Na de aardbeving
was er vuur, maar in dat vuur
bevond de HEER zich niet. 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. Toen klonk een stem, die
tegen hem zei: ‘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 AbelMechola, 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 Maar Ik zal in Israël
zevenduizend mensen overlaten
die niet voor Baäl hebben
geknield en hem niet hebben
gekust.’19 Elia ging weg van de
Horeb. Toen hij Elisa, de zoon
van Safat, aantrof was deze aan
het ploegen. Ze waren aan het
werk met twaalf span ossen;
Elisa liep achter het twaalfde
span. Elia liep op hem af en
gooide zijn mantel over hem
heen. 20 Meteen liet Elisa zijn
ossen in de steek en rende
achter Elia aan. ‘Laat mij
afscheid nemen van mijn vader
en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik
met u meegaan.’

Zingen: Elia was, tot de dood beducht,
Gezang 11: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken, 1973)
Koor: solodeel, Allen: refrein
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2) Hij sliep in de schaduw van de brem.
Een engel des Heren wekte hem.
Sta op Elia, heeft die gezegd,
God heeft voor u de tafel gedekt.
Neem van de spijs,
drink van de drank,
eet voor de reis,
want de weg is lang!

Schriftlezing brieven: Jacobus 2, 12-20
12

Zorg ervoor dat uw spreken en
uw handelen de toets kunnen
doorstaan van de wet, die vrijheid
brengt. 13 Onbarmhartig zal het
oordeel zijn over wie geen

barmhartigheid heeft bewezen;
maar de barmhartigheid overwint
het oordeel.
14
Broeders en zusters, wat heeft
het voor zin als iemand zegt te
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dood. 18 Maar iemand zou
kunnen zeggen: ‘De een gelooft,
de ander doet.’ Laat mij maar
eens zien dat je kunt geloven
zonder daden; ik zal u door mijn
daden tonen dat ik geloof. 19 U
gelooft dat God de enige is?
Daar doet u goed aan. Maar de
demonen geloven dat ook, en ze
sidderen. 20 Dwaas, wilt u het
bewijs dat geloof zonder daden
nutteloos is?

geloven, maar hij handelt er niet
naar? Zou dat geloof hem soms
kunnen redden? 15 Als een
broeder of zuster nauwelijks
kleren heeft en elke dag eten
tekortkomt, 16 en een van u zegt
dan: ‘Het ga je goed! Kleed je
warm en eet smakelijk!’ zonder
de ander te voorzien van de
eerste levensbehoeften – wat
heeft dat voor zin? 17 Zo is het
ook met geloof: als het zich niet
daadwerkelijk bewijst, is het

Zingen: Gezang 11: 3 en 4
Koor: solodeel
Allen: refrein
3) Hij at en dronk en legde zich neer.
4) En Elia heeft, met kracht gespijsd,
De engel kwam en wekte hem weer:
veertig dagen en nachten gereisd,
sta op Elia, eet u de kracht
naar de horizon, de hoge rots,
om voort te reizen door dag en nacht.
naar de Horeb toe, 't gebergte Gods.
Neem van de spijs,
Hij nam van de spijs,
drink van de drank,
hij dronk van de drank,
eet voor de reis,
hij at voor de reis,
want de weg is lang!
want de weg was lang.

Schriftlezing Evangelie: Lucas 9, 23-27
Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter
Mij aan wil komen, moet zichzelf
verloochenen en dagelijks zijn
kruis op zich nemen en Mij
volgen. 24 Want ieder die zijn
leven wil behouden, zal het
verliezen; maar wie zijn leven
verliest omwille van Mij, zal het
behouden. 25 Wat heeft een
mens eraan als hij de hele wereld
wint, maar zichzelf verliest of
schaadt? 26 Als iemand zich
23

schaamt voor Mij en mijn
woorden, zal de Mensenzoon
zich ook voor hem schamen,
wanneer Hij komt in de stralende
luister die Hemzelf, de Vader en
de heilige engelen omgeeft. 27 Ik
verzeker jullie dat sommigen die
hier aanwezig zijn de dood niet
zullen ervaren voordat ze het
koninkrijk van God hebben
gezien.
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Zingen: Gezang 11: 5 en 6
Koor: solodeel
Allen: refrein
5) Hij sliep in de schaduw der spelonk,
tot het woord des Heren tot hem klonk:
wat doet gij, Elia, dat gij ligt?
Sta op de berg voor mijn aangezicht.
Neem van de spijs,
drink van de drank,
eet voor de reis,
want de weg is lang!

6) Wat doet gij, Elia? sprak de Heer,
sta op en keer op uw schreden weer.
Zalf in mijn naam tot wie ik u zend,
maak het al wie Mij kennen bekend:
Neem van de spijs,
drink van de drank,
eet voor de reis,
want de weg is lang!

Overdenking
Orgel
Gedicht: Elia, een lied (Willem Barnard,
Liedboek 2014, p1416)
Gij gaat voorbij. Een grote ademtocht,
alles wat vastomlijnd leek staat te beven
in de emotie heb ik U gezocht,
Gij waart er niet. Niets dan mijn eigen leven.
En de ontreddering ging voor U uit,
het vuur als uw heraut vooruitgezonden
Ik bleef alleen in mijn eenzelvigheid,
tot niemand onzer komt Gij onomwonden.
En dan, als niets meer spreekt, alles blijft stom,
achter een sluier soms, uit een stil midden
is er een stem, Gij spreekt , maar anderom:
als ik niets hoor, als ik niets weet te bidden.
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Zingen: Niet als een storm, als een vloed,
Lied 321
Koor: 1, 2, 3 en 5
Allen, 4, 6 en 7

2) Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

3) Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

4) Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

5) Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

6) Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

7) Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.
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-Gebeden en gavenDankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Vgr.
Allen

Zo bidden wij:
Heer, hoor ons bidden,
Lied 368 j

Collecten
Zingen: Mensenlied, (Gezangen voor Liturgie 566)
Koor: 1 en 3, Allen: 2 en 4
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2) Zoals het water stroomt, zo
3) Zo oud en wijs als mensen
doen de mensen niet.
zijn de muren niet.
Het water stroomt maar verder
Die kraken in hun voegen
En dorsten doet het niet.
maar hebben geen verdriet.
Zo vluchtig en zo wijd als water
De mensen moeten zwoegen
zijn de mensen niet.
en dat doen stenen niet.
4) Zoals de bomen vallen
vallen mensen niet.
De mensen dragen woorden,
herleven in hun lied.
De bomen zullen sterven
maar zo sterven mensen niet.
Uitzending en zegen
Allen

Amen, amen, amen

Orgel
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Gemeenschappelijke viering in de
Sint Vitus
van de protestantse Dorpskerk en
de parochie Sint Vitus te Blaricum

Voorgangers

:

Ouderling/lector

:

Organist
Koor

:
:

Liturgische kleur: wit
Ds Jurjen Zeilstra
Kapelaan Andrea Geria
Wil Vooijs
Linda Eggenkamp
Herman van Dijk
St. Cecilia o.l.v. Bas Groenewoud

Voorbede
Uw verzoek om een voorbede kunt u vooraf aan de voorgangers doorgeven.

Collecte
Bestemd voor werk onder vluchtelingen uit Oekraïne in Blaricum.
U kunt ook, onder vermelding van het genoemde doel, uw gaven overmaken op:
• rekeningnummer NL38 RABO 0139 8079 93
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL45 RABO 0308 4012 39
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Blaricum.
• rekeningnummer NL 73 INGB 0000 2978 54
t.n.v. RK Parochiebestuur St. Vitus Blaricum.

Pastoraal contact
• Ds Zeilstra en Kapelaan Andrea Geria zijn na de dienst te spreken.
• Voor nader contact is ds Zeilstra per telefoon te bereiken onder telefoonnr.
035-624 7449 en/of per email: zeilstar@xs4all.nl
• Kapelaan Andrea Geria is per telefoon op nummer: 06-26 78 86 05 te
bereiken en/of per email: geriaandrea85@gmail.com
•

Afbeelding voorzijde
Titus Brandsma in kamp Amersfoort, 1942.
Tekening medegevangene John Dons.

Informatie
Op www.kerkdienstgemist.nl is deze viering in de St. Vitus in beeld en geluid
terug te zien via de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/2049/
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