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RADIOKERKDIENST

Laatste in een serie van
twee kerkdiensten

vanuit "De Open Hofrr
in Culemborg

gehouden op
ZONDAG 8 SEPTEMBER 1991

Voorganger: Dr. K. Spronk
Organist: Harm van Urk

Uitgave: 883



O|RCAP NBDBRI.AND

De IKON niaakt rudlo en televl.al.e ln opdracht van acht kerkelljke
zehdgenEchtlgdon: al6 AlgerEne Doopagezlndo Soclutelt, ate EvaDgell,ache
BroedergerEonts In Neilorlana, de Evang.Ilach-Lutherae Rerk, do
GerefornE.rde Ksrk6n Ln lloderland, het Leger ile! Heils, d9 Nederlandae
H.rvo!:tnde Kerk. de oud-KathoLteks Kerk van Nederlanil 6n ile Renonatrantao
Brooderschap. De ultzenalng van r.dLo- .n telovlal.ksrkallenaten vorDt 6or!bolangrljk ondord..I v!r! alq programrlng.

lsl(rton vrn ui.tgszondon terkiltrnlton
Door overual(lng van nlnlnaal f 2,- op glro 606000 (IKON, Hilversum)
oDtvangt u de t6kat van tla kerkall.aDat, Faalln da gehouden preek ls
sfgedrukt. A6tt hst slnd van Lodors ksrkillen8t op ile raallo lordt het
bestolnrurner genoema dat u ot, de glro-ovsrschrl,jvlng rEet vornela€n. BIJ
kerkillsnsten op t.levlrl. kunt u volstam rt vqr elallng vnn de
u ltzenalalatu.n .

lbonnr.nt.lt rratlo
De l!6opte korkillenlten kooen vanult de lxoN-kerken. Daarnaaat rorden lh
alo Zendtljat voor d6 Kerksn (ZVX) 29 zondagNll.ddagillenst6n vorzorgil aoor doChrlst.llJke c€rBfomo.rde trerken, ile (hrefor eerde Kerken (VrtjgenuaIt),
de Nealorlanda c.reforneerde Korken, ils Urlla van Baptlaten cemeenten €n de
Bon<! van Vrlje Evaogellschq c€lEsnt€n. De volgonds abonnemeDt€n op
radloplekon zlJn rpgellJk:
l. 6l1e kerkdlensten IKONi f 60,- per Jaar.2. alle kerkillen8ton IKON en ZVR; f 75,- por J6ar.3. llle zonilagochtqndillotlBten (IKoN), f 3S,- peE jaar.
4. all.e zoodagmlalaiagdLenato[ ( Ixoit en ZvX), f !o,- per Jaar.5. alle kerkiilenate[ ZVf,i f 20,- por Ja!r.6. alle zondagmltldagil!.sn8tqo IKotI; , 15,- per Jaar.Bestehljze: overttElj.ng vln h.t Juiste bedrag op glro 606000 (IKoN,
Hllversu[), onit6r v.rlrrelillng varr hot geyeogt; 

"lonn.n nt,
C!!.ettobrnaua! raalLo
Van de raillokerkdlensten il16 de IKON ultzendt zljn caEaettebandjes
leverb.ar. U bestel,t eeo blndje itoor ovenEklng vcn f l2,SO op 9l.ro606000 ( IX.oN, llllveraum) onder venplding van 'rgel.ulitscaaEettekerkdienst", de alatun en h6t na de ultzendlng genoemile preeknurner. Debest.hlJzo voor ZVx-brniijes uorilt neegeiteelil na ieilere ZVK-ultzondlng,

nldr.opratorart
[.t nrdlop.rtorrat van de IKot{ rril een lulsterend oor bleden voor €en
iader dl. c.nr pt.t.n ctl of €on vraag voorlegg€n aan de radiopa8tores
d3 tlrn. Stolp cn da Judlth van ater werf. Iedere eerate zon<tag van ile
r€lnd kunt u hen hor.n ln het radloprogranrm rllengeni (lg.10 uur. raillo5). D. taklt v.n hrt 9e8pr6k staat, aanen met atlerlEl lnfomatle over
blJe.nkomsten, gespreksgroepen ett andere tlps, afgedrukt In het maandblad
v6n h.t n.dlopastorast. dat ook r,lleneen,' heet. Een abonnement op hlrenson,,
kost f 9,50 per J.rr. ook kunt u h6t werk van het Radlopasrtoraat
fln.ncl!.l lteuoen door ovenla,l(lng van een biJttrage op giro G31000 van
het nrdloprstorlat te Hllversur. Het adres ls: Radlopastoraat, Oranjelaan
8, t2l, Ll Hllversur, telefoon 035-215555.
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ORDE VAN DIENST

Welkom
Psalm 27: 1 en 4
Bemoediging en groet
Klein Gloria
gebed van verootmoediging
Psalm 25: 2 en 9
Leefregel
Psalm 25: 10
Gebed
Schriftlezing: 1 Koningen ll : 7 - 24
Psalm 116 : 1, 7 en 8
Preek
Gezang 100: 1, 2, 3 en 4
Bevestiging van nieuwe ambtsdragers
Gezang 351 : 2, 3 en 4
Wegzending en zegen

Ilet correspondentie-adres is:
Dr. K. Spronk
Beethovenlaan 1?
4102 BM Culemborg
Tel.: 03450 - 15613
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ICELKOilT

Alle mensen die, waar dan ook en hoe dan ook, deze
dienst volgen heet ik van harte welkom. We hebben
vanmorgen te maken met een wonderdoener en met
ambtsdragers, met de profeet Elia, over wiens
wonderen wij lezen uit de bijbel, en met hen die
bevestigd zullen worden als diakenen en ouderlingen.
Daarmee is nog niet gezegd dat we van ambtsdragers
ook wonderen mogen verwachten. Al zullen sommigen
het een wonder vinden dat zich hiervoor nog mensen
beschikbaar stellen. Waar zij - evanals Elia - wEl voor
staan is om de weg naar God toe open te houden, om
plaats te maken voor zijn licht. Laten we God bezingen
als'ons licht met .... . .

GBBED VAN VEROOTIIIOEDIGING
Vader in de hemel,
Wij zoeken uw aangezicht, uw aanwezigheid, uw licht
in ons duister. Verberg U dan niet voor ons, ga niet
schuil achter de bergen van zorgen die voor ons
opdoemen, achter wolken van zwane gedachten die ons
over.schaduwen.
Heer God,
Maak ons vrij van de somberheid die niets goeds meer
verwacht, vrij van het elmisme dat denkt alles al te
hebben gezien, vrij van schuldgevoelens die nooit
lichter worden.
Voltrek het wonder dat uw licht doorbreekt, dat uw
genade nieuwe mensen van ons maakt met de moed om
nieuwe wegen in te slaan.
Voltrek het wonder dat we het mogen ervaren dat U
ons asnvaardt, zodat we het ook kunnen opbrengen
elkaar te aanvaarden, In Jezust naam. Amen.
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GEBED
Vader in de hemel,
Hoopvol is het ons te moede, als wij zien op U.
Maar angst slaat ons op het hart als wij bedenken wat
van ons wordt gevraagd. Zijn dat regels voor ons om
mee te leven? Wij zijn toch niet als Elia, En wie is
rechtvaardig?
Heer, doe ons ervaren dat Uw juk zacht is, Uw last
licht om te dragen. Doe ons weten dat het liefdewerk
in Uw naam geen onbegonnen werk is, dat wij
gedragen worden in de stroom waarvan U de oorsprong
bent, dat wij meegenomen worden door de Geest van
Jezus Christus. Geef zo dat de woorden die wij horen
uit de bijbel ons niet terneerslaan, maar doen opleven.
Amen.

PREEK
Zorn verhaal, dat is toch te mooi om waar te zijn ! Zo
wonderbaarlijk als de dingen daar toch ook lopen. Om
dat te zien moet je ook het voorafgaande, wat we
vorige week gelezen hebben, erbij nemen. Want daar
begint het allemaal. De hoofdrolspelers worden
voorgesteld: koning Achab, voor wie macht meer telt
dan godsdienstige zuiverheid; zijn vrouw Izebel, een
prinses uit het Phoenicisch Sidon, die alle kans krijgt
en grijpt om haar eigen goden, met name Baiil, op het
eerste plan te krijgen; IsraEl offert zijn zonen op voor
die god; en dan is er de profeet Elia, die in naam rlan
Isra6ls God de confrontatie met Baiil aangaat.
De strijd is ontbrand. Verzengende hitte teistert het
land. Wie zal uitkomst geven: Baiil? Maar waar blijven
dan de regens? Ze hadden toch allang moeten vallen!
De God van Elia? Ja, de profeet zit er goed bij, daar
bij de beek Kerit, bijgestaan door taven.
Nu horen we echter dat de beek opdroogt. Faalt Eliars
God dan nu ook? Het heeft er alle schijn van. Elia
druipt af naar Sarfat, bij Sidon, naar het hol van de
leeuw, centrum van verering van Batil. Daar hebben ze
blijkbaar nog wel water. Een teken aan de wand? Na
Izebel verschijnt er nu een tweede Phoenicische vrouw



-6-
ten tonele. Het getuigt van weinig realiteitszin dat Elia
haar om een gunst vraagt: of hij wat water kan
krijgen en een stuk brood. Wonderlijk genoeg is deze
Phoeniscische hem welgezind, ook al is ze alJ weduwe,
die nog de zorg heeft voor een zoon, straatarm. Elia
maakt zorn indruk op haar dat ze hem alles geeft. De
laatste hap brood spaart ze voor hem uit haa"r mond,vol vertouwen in wat Elia haar beloofde: het meel en
de olie zouden niet opraken. Je zou vetrsacht hebben
dat ze het anderom zou doen: eerst zelf dat laatste
treetje brood opeten; en dan maar afwachten of deprofeet zich kon voeden van wat hij had voorspeld.
Maar nee, wat een vertrouwen voor- iemand uit het landvan Iezebel !

En \et wordt niet beschaamd. In de strijd met Baiil isdit weer een slag voor de God van Isra6i.
Het volgende moment is dit echter alweer vergeten. Devroul dreigt haar zoon te verliezen. Zijn ade-m heeft
hem al verlaten. Hij is al in de macht van het
dodenrijk, zou je in de taal van de psalmen kunnen
.z,eggen: doodziek, opgegeven. Zijn moeder, hoe kan
het anders, reageert bitter: "Had ik nog niet genoeg
gegeven. Moet ik dan ook het laatste wat rnil n"og reit
opgeven? Is die God van jou, Elia, net zo veeleiiend
als Baiil? Kikt Hij op menienlevens?rt Ademloos volg jehet verhaal. En het leven wint. De God van Isradl -

zegeviert. Tot in Sidon krijgt Hij erkenning.
Een mooi verhaal, over een op en neer gaa"nde strijd,
met verrassende-,wendingen, met hoop ei wanhoop.- Hetis levensecht, Alleen die "happy endingtr. Er ziin ervast wel die daar moeite mee hebben. fret is te mooi om
waar_ te zijn. Je hoeft nog niet te twijfelen aan hetwaarheidsgehalte van deze geschiedenis, maar waaromis het zo vaak niet ons verhaal? Voor zoveel vaders en
moeders is het niet goed afgelopen !
Tja, wij zijn Elia niet, ben je dan misschien geneigd
om te denken. Maar dan moet je Jakobus hor6n ! Elia
was ook maar een gewoon mens, zegt hii. waarom zou
ons gebed niet net zoveel bewerken- als "het zijne?
Daarbij haalt hij het voorbeeld van de langdurige
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droogte aan, Nu zal u dat niet zozeer aanspreken na
deze zomer, maar zorn gebed bij die jongen uit Sarfat
des te meer. En Jakobus spreekt ook heel stellig over
gebedsgenezing.
Nu maken wij het gelukkig in onze tijd ook wel mee dat
er genezing plaatsvindt, nadat daar vurig om is gebeden,
terwijl medische verklaringen tekort schieten. Al moet
je hier ook wel nuchter blijven. Geneeskunst is ook
een gave die je niet mag verwaarlozen . Elia gebmikte
zijn lijf er ook bij en je weet niet wat dat uitwerkte.
Jakobus spoort ook aan om de zieke te zalven volgens
de toenmalige gBngbare medisehe praktijken. Dat neemt
niet weg dat je de helende kracht van het gebed niet
moet onderschatten.
Toch kan het gebed je leven ook verzieken. Dat gebeurt
als je kmmpachtig btijft zoeken naar een herhaling van
een wonder zoals dat van Elia. Maar een wonder laat
zieh niet herhalen. Het gebed kan je beladen met
schuldgevoelens zoals van de weduwe van Sarfat: ben
ik niet rechtvaardig genoeg? Bid ik wel voldoende? Is
mijn geloof soms te klein?
Is dat nou het gebed: grijpen naar een ongrijpbare
God? Een eenzame strijd met sporadische overwinningen
als uitzonderingen op de regel?
Nee, laat dat bij alles wat er over bidden gezegd kan
worden het eerste zijn: bidden is geen eenzame strijd,
niet een roepen waarvan je maar moet afwachten of het
gehoord, laat staan verhoord wordt. Dat zou het zijn
als het allemaal bij onszelf begon. Maar voordat wij eeh
woord spreken tot God, is Hij allang met ons begonnen.
Wij horen van Hem, van wat Hij belooft, en daar
reageren *ij op. Net zoals Elia. In opdracht van God
was hij het gevecht tegen Baiil begonnen, tegen de
godsdienst die mensen opeist in plaats van ze te
bevrijden en nu wordt er zomaar een mensenleven
verspeeld. Dat kan toch niet waar zijn? God?! En God
laat Elia er niet mee zitten.
Zo zal God ons niet laten zitten als wij tot Hem
bidden. Niet altijd even spectaculair. Maar wel
zichtbaar. In die zin dat het gebed je helpt anders
tegen de dingen aan te kijken. Dat op zich is eigenlijk
al een wonder. Want veranderen doe je niet zo makkelijk,
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en anders tegen jezelf aankijken al helemaal niet. Daar
zijn we in de kerk nu voortdurend mee bezig. Anders
tegen de dingen, anders tegen de mensen aan leren
kijken. Steeds moeten we er weer in geoefend worden,
steeds weer herinnerd worden aan hoe God tegen ons
aankijkt, als een Vader. Dat gaat niet vanzelf. Dat is
66n van de redenen waarom er ambtsdragers nodig zijn:
om ons te leren kijken, om niet genoegen te nemen met
de eerste blik, de schijn die maar al te vaak bedriegt:
de vrouw die mooi weer speelt maar huilt van binnen;
de stoere bink die zijn onzekerheid achter macho-verdrag
verbergt, Daar kun je mensen mee helpen. Je kunt er
soms wonderen mee vemichten. Als je omkijkt naar een
mens die niemand meer zag staan; als je geduld
opbr-engt wanneer niemand anders meer tijd had; als je
durft te zwijgen waar ieder met zijn veroordelend
woordje klaar stond. Je kunt mensen helpen opleven,
nieuw leven soms ook helpen ontdekken in relaties die
leken te zijn doodgelopen.
Bidden helpt je de kracht en het inzicht daarvoor te
vinden, Het helpt je te beseffen hoe God naar je
omziet, zoals Hij dat doet en volhoudt en door alles
heen, zelfs door de dood heen, ons blijft zien als zijn
klnderen, dat is een wonder. Dat vrraagt om antwoord.

Laten we Hem dat ant$/oord geven door samen te zingen.

VOORBEDBN
Wij bidden U voor de jongeren in de sloppenwijken van
Buenos Aires en voor zovelen van hun leeftijdgenoten
elders. Geef hun een toekomst en zegen hen'die d,aaraan
werken .

Wij bidden U voor de volkeren van Joegoslavi6. Laat
het wonder geschieden dat zij in vrede met elkaar
zullen leven en zegen allen die zich daar momenteel
voor inzetten.
Wij bidden U voor wie moeten leven met het verlies van
een kind. Dat hun verdriet een plaats mag krijgen,
zonder heel hun leven te overschaduwen. Lichi hen bij.
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Hoor ons als wij tot U bidden in de stilte van ons hart

Hoor ons in de naam van Jezus Christus, die ons
leerde bidden:



KERKDIENSTEN IN DE KOMENDE MAANDEN

29 september: ochtenddienst
laatste in een serie van twee diensten
van de Samen-op-I,tleggemeente
vanuit het kerkgebouw de "Bron" in Groningen
voor€{anger: Ds. Jellc van Loon

middagdienst
vanuit de Nederlands Hervormde Kerk in Blaricum
voorganger: Ds, Judith van der Werf, Radiopastor

6 oktober: ochtenddienst
eerste in een serie van drie diensten
van de Samen-op-Weggemeente
vanuit de Bankraskerk in Amstelveen
voorganger: Ds. G. Postma-Gosker

middagdienst
Samen-op weg-Wijkgemeente vanuit de Opstandingskerk
in Assen-Noord
voorganger: Ds. J.A. van Peppel

13 oktober: ochtenddienst
tweede in een serie van drie diensten
van de Samen-op-Weggemeente
vanuit de Bankraskerk in Amstelveen
voorganger: Ds. G. Postma-Gosker

20 oktober: ochtenddienst
laatste in een serie van drie diensten
van de Samen-op-Weggemeente
vanuit de Bankraskerk in Amstelveen
voorganger: Ds. F. H. Breukelman

middagdienst
Vrij Evang. kerkdienst in Franeker
voorganger: Ds. J. van der Geer



2? oktober: ochtenddienst
eerste in een serie van twee kerkdiensten
vanuit de Evang. Lutherse Burgwalkerk in Den Haag
voorganger: Ds. H. Mudde

middagdienst
kerkdienst i.s.m. het maandblad trOpen DeurI
vanuit de Nassaukerk in Amsterdam
voorganger: P, Irik

- 3 november: ochtenddienst
laatste in een serie van twee kerkdiensten
vanuit de Evang. Lutherse Burgwalkerk in Den Haag
voorganger: Ds, H. Mudde

middagdienst
hervormde kerkdienst in Vlaardingen
voorganger: Ds. P. van de Heuvel

6 november: middagdienst
dankdag voor gewas & arbeid
hervormde kerkdienst in Utrecht
voorganger: Ds. A.J. Zoutendijk

10 november: ochtenddienst
eerste in een serie van drie kerkdiensten
vanuit rrde Nieuwe Kerkrr in Middelburg
voorganger: Ds. J. Dubbink

1? november: ochtenddienst
tweede in een serie van drie kerkdiensten
vanuit rrde Nleuwe Kerkr in Middelburg
voorganger: Ds. J. Dubbink

24 november: ochtenddienst
laatste in een serie van drie kerkdiensten
vanuit rrde Nieuwe Kerkrt in l\tiddelburg
voorganger: Ds. J. Dubbink

- middagdienst
kerkdienst i. s . m. het maandblad t'Open Deur'r
vanuit het psych.centrum "Schakenboschfi te
Leidschendam
voorganger: Ds. A.F. Verheule









Illda G.nr.n
ekellJks vr6.gt de stichting [Llde Ganzen uw aandacht voor ee,r

proiect Ih de Oerde ilerelal. Rondom Kerst vllegen ale Ganzen ook voor het
RadlopaBtoraat v6n ale IKoN. tlrs6entljd6e glften voor dlt belangrlJke doel
zljn ste€da hog€Lljk; vemeldt u er dlan bU "Gl.ft Radlopastoraat". Als u
een proJect rllt steunen kunt u urr bljdrsge storten op 91ro 40000 (tltLde
Ganzen, llllversurl). Radto ett televlsle berlchten hlerover rekellJks en
ledere roenadag vl.ndt u de vlucht van d€ ueek vemeld op toletekst.
pagina 385.

tlonatlas vooE ile gtlchtlng ItrON
Naast de uettelljka taak van de IKoN, het [Eken van programra's voor
radlo en televlsle, verrlcht ile kerkellJke omroep onderateunenale
illensien en nevenactlvltelten op het gebled van hedla en pastorast. Dle
xorden hlet betaald ult de omroepbegrotlng. UH g1ften zlJn daarom van
horte uelkom op 91ro 606000 (IKON, tlllversun) onder verrneldLng van
"donatle StLchtLngrr. ook kan uw notarls u behulpzaan zljn btj ile
bestenmlng van een legaat ten behoeve van de Stichtlng IKON.

xrPuxa ptERttlll, a BIJ Iioal-RlDlo

.p 20 s6plamb6r b€sl@t het Nos-b€stuur d6t de extra zendtlld van
lKoN-radlo rordt geplaatst op de n6andaq, dlnsdlg en rcen€dag op r6dlo
5, 3te€da vln 8.30 tot 9.00 uur. Do trcN he€ft zlch Et€sats vslzet te96n
6.n dorgolljts vorsnrpp.rlng van ztln .adlozotrdtrJd, dle h€t volgens de
progra@teldlng qrrjrol oMbgslllk makt tot een coherente
pro9rsm6!1n9 ts koineo. ook mt alo plaarslng van de q€h€ls
26ndtlJdu1tbr6ldlng op Radlo 516 d. IKoN bljzonder ongelukklg.

Aan962l6n de zsndttldultbr6ldlng op de r.dlo p6r 7 oktober lngaat esrkt
lKoN-rldlo ondanka B116 bszr.ren hard n.n do progr.'mtattEche tnvulllng
van ds ilr16 halfu.on op ile vroege @htend.
op n andag start onder de tltol D. o.Lg 6en nieure s6rts, rslrtn
kolta verhat6D ult de eereldllt6rltuur rolden voorgGI€zen, aang6wld
ret bllp.ss6nd. mzl.k. ln i6der 9ev.1 zullen ve.haten v.r B!6cht,
B€rnlet en laLarud t6n 9shor6 rcrden 9ebr6cht.
v@! ds dlhBdag Makt d6 U(ON e6n 6eri6 vln dertt€n ge6pr€kksn over her
lsven i.t llonson d16 96.n storv€n. Ond6r do tltel A.t b.!t!.n vertellen
ziJ ho. :rJ do rot6n.chlp dlt z. nog Mar %Inlg tlld hsbb€D .en plaatB
g€v6n tn hun lov.n.
llet h.lfuur op d6 ro6nrd6gocht.nd lrtlgt de tltet D. .19.n zlnnlglEld.
Oalrln zrjn q66prekkcn, tnt€rv16u. en r.po!ta9€6 t. horen ov6r cultuur
6n lev.osb€Bchour lng . D€ eerBt. vl€r ro€nsdag€n zljn gereB6rv€6rd voor
9.Bprekl6n ov6r d€ botskont8 v.n h€t rerk van carl. custav Jung en

unwtllng op d€ Tv-6erle .p!6s1on6 of the soul,, dle de
txoN ln oktobor op t6I6v1.io uttz.ndt.

Het z€ndrcheha voor IKoN-rldlo 1n h6t ta.tst6 kx.rta.I vln 1991 1s
alaatre. .ls volgt:
mlaDdag 04.30-09.00 uur r.dlo 5
dlnsdag 08.10-09.00 uur rldro 5
@nsd.g 08.10-09.0o uu! radlo 5

l2.OO- 12.30 uur r.dro 5
:ondag O9.lO-10.00 uur rrdto I

D. clll.g
B.t bo!t.!n
D. .19.n zlrmlnsh.ld
Eon .lool
D. .nd.!. Fr.Id sdr
zondagDrg.n I

I.rldl.ntt
D. !od.r. I.!.ld v.n

t0.OO-10.10 uur tadto 5
lO.lO-11.00 uur radio 5
11.00-12.00 uur !.dio 5

17.00-18,00 uur radio 5 tr.rt itl.n t (IXON of zvx)
18.10-14.40 uur rldlo 5 Llturgl..n k.rhr.sl.t

op iedere eerst6 zonilag van de naad van 1a.lo tot 19.25 uur i.ns6n het
aatrsluitend een korrere Llturgl. otl t.rhlzr.t. De spt. van de Xttd.
c.nz6n ziln steeds te horen n. de radlokerkdieDsten



Postbus 10009
1201 OA Hilve6um
Teleloon 035.233841
Giro 606000


