
Zingen: Lied van de maand: Lied 91a: 1, 2 en 3 
1.Wie in de schaduw Gods mag wonen  2.Engelen zendt Hij alle dagen 
hoeft niet te vrezen voor de dood.   om jou tot vaste gids te zijn. 
Zoek je bij Hem om onderkomen –   Zij zullen je op handen dragen 
dan wordt zijn vrede jou tot brood.   door een woestijn van hoop en pijn. 
God legt zijn vleugels van genade   Geen bange nacht zal je doen beven, 
beschermend om je heen als vriend   geen ziekte waar een mens van breekt. 
en Hij bevrijdt je van het kwade,    Lengte van leven zal God geven, 
opdat je eens geluk zult zien.    rust aan de oever van een beek. 

 
3.Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven   
 
Zingen Slotlied: Gezang 257 
1. Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Heenzending en Zegen  
 
Amen van de gemeente op de dienst (3x)  
 
Orgelspel 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  
 
12-07 19:00 uur voorganger ds. J.A. Woudenberg 
19-07   9:30 uur voorganger ds. H.J. van Maanen 
19-07 14:30 uur voorganger ds. A.H. van Veluw      Bediening Heilige Doop 
19-07 19:00 uur voorganger ds. H. Borst te Sleen 

Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 12 juli 2020 om 9:30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Anny van Panhuis 
Organist: Gerwin van der Plaats 
Kosters: Jan en Berta Aarten 

 

 
Thema: 'Wat is wijs?' 

 
Zingen voor de dienst: ‘Wees Gij mijn wijsheid’ - Lied 54 uit liedbundel ‘Het 
liefste lied van overzee’ van Sytze de Vries 
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord. 
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor, 
als vader, als moeder, met mij kind aan huis. 
Woon gij in mijn wezen, en wees ook mijn thuis. 
 
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht, 
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht, 
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal. 
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal. 
 
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij, 
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij. 
In U is toch alles wat waarde bevat? 
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat. 

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 111: 1, 3 en 6 (Het begin van alle wijsheid is de vreze des HEREN) 
1. Van ganser harte loof ik Hem   3. Aan wie Hem vrezen gaf Hij spijs, 
in 't midden van Jeruzalem,    zijn kind'ren geeft Hij nimmer prijs, 
den Heer in 't midden der getrouwen.   steeds blijft Hij zijn verbond gedenken. 
Groot zijn de daden van den Heer,   Hoe Hij zijn volk zijn kracht betoont! 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer   Het land waarin de afgod troont, 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.  wilde Hij aan de zijnen schenken. 

 
6. Van alle wijsheid het begin 
is; vrees den Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 



Zingen als gebed om ontferming: Lied 1008 
1. Rechter in het licht verheven,   2. Hoor de bittere gebeden 
Koning in uw majesteit,    om de vrede die niet daagt. 
louter ons geringe leven,    Zie hoe diep er wordt geleden, 
scheld ons onze schulden kwijt,   hoe het kwaad de ziel belaagt. 
laat uw vleug'len ons omgeven,   Zie uw mensheid hier beneden, 
troost ons met uw tederheid.   wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 
Gods gebod   
 
Zingen: Psalm 119: 28 en 47 
28. Uw hand, Heer, heeft mijn leven toebereid, 
geef mij verstand, dat ik uw wijsheid lere; 
zij die U vrezen zijn oprecht verblijd 
dat ik mijn hoop stel op uw woord, o Here; 
ik weet, uw oordeel is gerechtigheid, 
trouw is de staf waarmee Gij zult regeren. 
 
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. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment 

 
Schriftlezing: 1 Koningen 3: 5-28 (NBV) 
5 Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik 
zal het je geven.’6 Salomo 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.7 U, 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.8 Ik sta nu voor de 
taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is.9 Schenk uw 
dienaar een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan 
maken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit 
immense volk van u?’ 10 Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg,11 en 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 – 12 zal ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidings-
vermogen schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft.13 Ook 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.14 En 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.’15 Toen 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. 
16 Kort daarna vroegen twee hoeren bij de koning gehoor.17 De eerste vrouw vertelde: 
‘Staat u mij toe, heer, deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis. In dat huis heb ik in haar 
bijzijn een kind ter wereld gebracht.18 Drie dagen later kreeg ook zij een kind. Wij waren 
daar samen; er was niemand anders in huis, alleen wij tweeën.19 Maar haar kind is ’s 
nachts doodgegaan, want zij was erop gaan liggen.20 Toen is ze midden in de nacht 
opgestaan en heeft ze mijn kind bij me weggenomen, terwijl ik sliep. Ze nam mijn kind in 
haar armen en legde mij haar dode kind in de armen.21 Toen ik de volgende ochtend 
mijn kind wilde voeden, merkte ik dat het dood was. Maar toen ik het nog eens goed 
bekeek, zag ik dat het niet het kind was dat ik gebaard had.’22 ‘Dat is niet waar!’ zei de 
andere vrouw. ‘Het levende kind is van mij en het dode van jou.’ ‘Niet waar!’ zei de eerste. 
‘Het dode is van jou en het levende van mij.’ Zo bepleitten ze ieder hun zaak bij de 
koning.23 De koning nam het woord en zei: ‘De een zegt: “Mijn kind leeft en het jouwe is 
dood,” en de ander zegt: “Nee! Het dode kind is van jou en het levende van mij.”’24 En 
hij beval: ‘Breng mij een zwaard.’ Er werd hem een zwaard gebracht,25 en toen zei hij: 
‘Hak het levende kind in tweeën en geef hun ieder de helft.’26 De echte moeder van het 
levende kind kon de gedachte dat haar kind iets zou overkomen niet verdragen en riep 
uit: ‘Nee, heer, ik smeek u, geef het kind aan haar, maar dood het alstublieft niet!’ De 
ander zei: ‘Als ik het niet krijg, krijg jij het ook niet. Hak het maar doormidden!’27 Maar 
de koning deed de volgende uitspraak: ‘Het zal niet gedood worden. Geef het levende 
kind aan háár, want zij is de moeder.’ 
28 Toen de Israëlieten hoorden welk vonnis de koning had geveld, kregen ze groot 
ontzag voor hem, want ze begrepen dat hij het recht handhaafde met goddelijke wijsheid. 
 

Zingen kinderlied: 439 uit Evangelische Liedbundel  
1. Hoger dan de blauwe luchten   
En de sterretjes van goud,      
Woont de Vader in de hemel,     
Die van alle kinderen houdt,    
 
2. Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij 
Kent hun tranen en hun pijn,  
Ja, voor groten en voor kleinen 
wil de Heer een Helper zijn. 

 
3. Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam, 
Heer die altijd naar ons luistert, 
neem nu ons gebedje aan. Amen 
 
Verkondiging 


