
Verkondiging 

 

Zingen Opwekking 40  (in canon)    

Zoek eerst het koninkrijk van God   Refr.  Haleluja. Haleluja 

en zijn gerechtigheid,    Haleluja, halelu- haleluja. 

en dit alles krijgt U bovendien. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Men kan niet leven van brood alleen.  Bidt en u zal gegeven zijn. 

Maar van ieder woord,    Zoekt en gij zult het zien. 

dat door de Heer gesproken wordt.   Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Hallelu, Halleluja.  (refr.)    Hallelu, Halleluja.  (refr.) 

 

Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven   1e collecte: Diaconie 

      2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Lied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn  2. Ga met God en Hij zal met je zijn  

jou nabij op al je wegen,    bij gevaar, in bange tijden, 

met Zijn raad en troost en zegen.   over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 

In Zijn liefde jou bewaren,    tot wij weer elkaar ontmoeten, 

In de dood je leven sparen.    in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Zegen  (3x Amen,gezongen) 

 

 

 

 

 

 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 

Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

De volgende Erediensten zijn op:           

13-03-2019 19:30 uur ds. A.H. van Veluw                     Biddag gewas/arbeid 

17-03-2019   9:30 uur ds. A.H. van Veluw                       Doop + gedachtenis                 

17-03-2019 16:30 uur ds. R.J. Perk (Nijverdal)                        Middagdienst         

17-03-2019 19:00 uur ds. G.H. Labooy                              Verdiepingsdienst       

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op woensdag 13 maart 2019 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy  

 Ouderling van dienst: Wilma Limburg  

Organist: Gerwin van der Plaats 

            Kosters: Willem de Zeeuw 

 

Thema: ‘Wat vraag jij?’   Bidden voor gewas en arbeid 

 

We zingen voor de dienst 

Hemelhoog 554: Dank U voor deze nieuwe morgen 

Psalm 65: 1, 5 en 6 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 72: 1 en 5 
1. Geef, Heer, de koning uwe rechten 5. Leve de koning in ons midden, 

en uw gerechtigheid     geef hem Arabisch goud. 

aan 's konings zoon, om uwe knechten  Laten wij dagelijks voor hem bidden, 

te richten met beleid.    nu hij de scepter houdt. 

Dan ruist op alle bergen vrede,   Het veld zal blinken van het koren. 

heil op der heuvlen top.    Men zal het als een woud   

Hij zal geweldenaars vertreden,   zelfs op de bergen ruisen horen, 

maar armen richt hij op.    het ganse land is goud. 

 

Stil gebed   

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen Hemelhoog 321: 1, 2, 4 en 5  

1. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart 

Leer mij U kennen in vreugde en smart. 

Laat mijn gedachten op U zijn gericht, 

wakend of slapend, vervuld van Uw licht. 

 

2. Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 

dat ik in U blijf en U in mij Heer, 

U als mijn Vader en ik als Uw kind 

dat in Uw armen geborgenheid vindt. 

 

4. Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 

bij U te wonen is al wat ik wens, 

met als beloning dat ik op U lijk 

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 



5. Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 

als ik daar kom in het licht van Uw zon, 

stralend van vreugde, getooid als een bruid 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

 

We belijden onze schuld en bidden om vergeving 

 

Zingen als wetslezing: Lied 594 uit bundel ‘Weerklank’  

1. Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 

God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 

Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 

Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

 

2. Een, dat is de Heer, niemand is als God. 

In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 

Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 

Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 

 

3. Drie, dat is de naam van de hoge God. 

Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 

Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 

Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 

 

4. Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 

Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 

Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 

Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 

 

5. Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 

dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 

Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 

Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 

 

6. Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 

zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 

Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 

Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft! 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: 1 Koningen 3: 2-15 (BGT) 

 

Salomo brengt offers aan God 

2-4 Salomo hield van de Heer, en hij deed wat zijn vader David hem geleerd had. Maar 

in die tijd was er in Jeruzalem nog geen tempel om offers te brengen aan de Heer. De 

mensen offerden op speciale plaatsen buiten Jeruzalem. Ook Salomo bracht offers op 

die speciale offerplaatsen. De belangrijkste offerplaats was in de stad Gibeon. 

Op een keer ging Salomo naar Gibeon om te offeren. Hij offerde daar wel duizend 

dieren aan de Heer. 

 

Salomo vraagt God om wijsheid 

5 Die nacht in Gibeon droomde Salomo dat de Heer bij hem kwam. God zei tegen hem: 

‘Je mag mij vragen wat je wilt. Ik zal het je geven.’ 

6 Salomo antwoordde: ‘Mijn vader David was trouw aan u, en hij was eerlijk en 

rechtvaardig. Daarom was u heel goed voor hem. Zo goed dat u hem een zoon gaf die 

hem kon opvolgen. 7 Want u hebt mij koning gemaakt in plaats van mijn vader David. 

Maar ik ben nog jong, ik heb nog niet zo veel meegemaakt in het leven. 8 En nu ben ik 

de leider van het volk dat u uitgekozen hebt. Een volk zo groot, dat je het niet kunt 

tellen. 9 Daarom vraag ik u dit: Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het 

verschil tussen goed en kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden. Want hoe moet ik 

anders dit grote volk leiden?’ 

 

God geeft Salomo wijsheid 

10 De Heer vond dat Salomo goede dingen vroeg. 11 Hij zei tegen Salomo: ‘Ik vind het 

bijzonder dat je dit vraagt. Dat je niet vraagt om een lang leven, of om veel bezit, of om 

de dood van je vijanden. Nee, je hebt gevraagd om wijsheid, zodat je goed kunt luisteren 

en het volk kunt leiden. 

12 Daarom zal ik je geven wat je gevraagd hebt. Ik zal ervoor zorgen dat je wijsheid en 

inzicht krijgt. Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit iemand geweest. En zo wijs zal ook 

nooit meer iemand zijn. 

13 Maar ik geef je ook wat je niet gevraagd hebt. Ik geef je ook veel bezit, en ik zorg 

ervoor dat iedereen respect voor je krijgt. Zolang je leeft, zal er niet één koning zo rijk 

en machtig zijn als jij. 14 En ik zal ervoor zorgen dat je lang leeft. Maar dan moet je 

wel leven zoals ik het wil, en mijn wetten en regels volgen. Net zoals je vader David 

gedaan heeft.’ 

 

Salomo dankt God 

15 Toen werd Salomo wakker. Hij begreep dat hij gedroomd had. Hij ging terug naar 

Jeruzalem. Daar ging hij naar de heilige kist met de wet van de Heer. Hij bracht er 

offers, en gaf er een feest voor zijn dienaren. 

 

Zingen: Lied 505 uit bundel ‘Op Toonhoogte’ (2x) 
Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg die goed is voor mij. 

O Here, maak mij uw wegen bekend 

en toon mij de weg die goed is voor mij. 

Want U bent mijn God, de enige God, 

Ja U bent mijn God, de enige God. 

 

Laat mij zien, (laat mij zien)  

wat U wilt, (wat U wilt)  

door uw woord, (door uw woord)  

door uw Geest (door uw Geest) 

 

Dank U Heer 


