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Votum en Zegengroet >

De bloemen gaan vandaag naar

Zr. J. Geelhoed



Votum en Zegengroet

Psalm 65: 1, 2 >



De lofzang klinkt uit Sions zalen

tot U met stil ontzag.

Daar zal men U, o God, betalen

geloften dag aan dag.

U hoort hen die uw heil verwachten,

o Hoorder van 't gebed.

Zo naderen al de geslachten

tot U, die 't leven redt.

Psalm 65: 1, 2



Een stroom van ongerechtigheden

had d' overhand op mij,

maar U verzoent ons overtreden

en maakt van schuld ons vrij.

Welzalig die U hebt verkoren

om in uw heilig hof

te wonen om uw heil te horen,

te zingen tot uw lof.

Psalm 65: 2 Wet >



Wet

Psalm 119: 1, 47 >



Welzalig wie de rechte wegen gaan,

wie in de regels van Gods wijsheid treden.

Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.

De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

Psalm 119: 1, 47



Hoe zie ik uit, HEER, naar uw heilig recht,

hoe staat uw woord van trouw mij steeds voor 

ogen.

Leer mij doorgronden wat Gij hebt gezegd,

wees Gij om mij genadiglijk bewogen.

Verleen mij inzicht, dat ik als uw knecht

uw wil versta, uw wijsheid kennen moge.

Psalm 119: 47 Gebed >



Gebed

KIK >



Schriftlezing >

Alle kinderen zijn welkom!



Schriftlezing 

1 Koningen 3: 1 – 15 

Door Andrea van de Wetering



1Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen, 

werd Salomo de schoonzoon van de koning van 

Egypte. Hij liet haar in de Davidsburcht wonen, 

totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, 

de tempel van de HEER en de muur rondom 

Jeruzalem. 2Omdat er in die tijd nog geen tempel 

was gebouwd voor de naam van de HEER, bleef 

het volk zijn offers brengen op de 

offerplaatsen. 

1 Koningen 3: 1 – 15 



3Salomo zelf toonde zijn liefde voor de HEER door 

te handelen naar wat zijn vader David hem had 

voorgehouden, maar ook hij bracht zijn offers en 

brandde wierook op de offerplaatsen. 4Zo ging de 

koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste 

offerhoogte van het land, om er te offeren. Wel 

duizend dieren droeg hij daar op het altaar als 

brandoffer op.

1 Koningen 3: 1 – 15 



5Die nacht verscheen de HEER hem daar in een 

droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je 

geven.’ 6Salomo antwoordde: ‘U bent uw dienaar, 

mijn vader David, altijd goedgezind geweest, 

omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk 

en oprecht was tegenover u. U hebt hem een grote 

gunst bewezen door hem een zoon te geven 

die nu op zijn troon zit. 

1 Koningen 3: 1 – 15 



7U, HEER, mijn God, hebt mij als opvolger van mijn 

vader David als koning aangesteld. Maar ik ben 

nog zo jong en ik heb geen ervaring. 8Ik sta nu 

voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk 

zo talrijk dat het niet te tellen is. 9Schenk uw 

dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk 

kan besturen en onderscheid kan maken tussen 

goed en kwaad.

1 Koningen 3: 1 – 15 



Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over 

dit immense volk van u?’ 10Het beviel de Heer dat 

Salomo juist hierom vroeg, 11en hij zei tegen hem: 

‘Omdat je hierom vraagt – niet om een lang leven 

of grote rijkdom of de dood van je vijanden, maar 

om het vermogen om te luisteren en te 

onderscheiden tussen recht en onrecht –
12zal ik je wens vervullen.

1 Koningen 3: 1 – 15 



Ik zal je zo veel wijsheid en 

onderscheidingsvermogen schenken dat je 

iedereen vóór jou en na jou overtreft. 13Ook waar je 

niet om gevraagd hebt zal ik je geven: zo veel 

rijkdom en roem dat geen enkele andere koning je 

tijdens je leven zal evenaren. 14En als je mij 

gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en 

geboden, zoals je vader David dat deed, 

zal ik je een lang leven schenken.’ 

1 Koningen 3: 1 – 15 



Psalm 19: 4 >

15Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een 

droom had gehad. Bij zijn terugkomst in Jeruzalem 

ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, 

waar hij brandoffers en vredeoffers bracht. Hij 

nodigde al zijn hovelingen voor het feestmaal uit.

1 Koningen 3: 1 – 15 



De dienst van God de HEER

verheugt het hart steeds meer

en duurt in eeuwigheid.

Rechtvaardig is de wet

die God heeft ingezet

en die ten leven leidt.

…

Psalm 19: 4



…

Zijn woord, dat ons behoudt,

maakt rijker dan fijn goud,

is zoeter nog dan honing.

Wie daarin zich verheugt,

vindt in dat woord zijn vreugd,

zijn rijkdom, zijn beloning.

Psalm 19: 4 Preek >



Preek

Welke wens doe je?

Opwekking 687 >



Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Opwekking 687



Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Opwekking 687



Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en 

leven aan.

Opwekking 687



Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen 

heeft.

Opwekking 687 Lezing Formulier HA >



Lezing Formulier HA

Geloofsbelijdenis GK 175b >



Ik geloof in God de Vader,

de Almachtige, Schepper des hemels

en der aarde.

En in Jezus Christus,

zijnen eniggeboren Zoon, onze Here;

die ontvangen is van de Heilge Geest,

geboren uit de maagd Maria;

GK 175b



die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

nedergedaald ter helle;

ten derden dage wederom opgestaan

van de doden;

opgevaren ten hemel,

zittende ter rechterhand Gods,

GK 175b



des almachtigen Vaders;

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest.

Ik geloof ene heilige, algemene,

christelijke kerk,

GK 175b



de gemeenschap der heiligen;

vergeving der zonden;

wederopstanding des vlezes;

en een eeuwig leven.

Amen, amen, amen.

GK 175b Viering >



Viering

Psalm 103: 9 >



Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN

zijn grote naam, zijn grote daden eren.

Komt allen tot de lof des HEREN saam.

Lof zij de HEER in hemel en op aarde,

die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,

en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Psalm 103: 9 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Kerk.

De tweede collecte is voor de Diaconie.

GK 167 >

NL03 INGB 0644 2725 11 



Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw Naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

GK 167



Prijst de Vader, prijst de Zoon,

prijst de Geest die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid,

prijst Hem tot in eeuwigheid.

GK 167 Zegen >



Zegen



Wij wensen u een fijne zondag!


