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Welkom 

Gezang 457: 1, 2 en 4 

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwe eng'len, onvolprezen Heer. 

Stil gebed, votum en groet 

Psalm 118: 1 en 5 (berijming 2021) 

1. Laat iedereen Gods goedheid prijzen; 

zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

Laat Israël Hem eer bewijzen: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

Herhaal het zingend, priesterkoren: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

Als je de HEER dient, laat het horen: 

‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

5. Zet nu de tempeldeuren open, 

de poort van de gerechtigheid. 

Dan zal ik blij naar binnen lopen, 

op weg naar Hem die mij bevrijdt. 

Daar gaan rechtvaardigen naar binnen; 

ze gaan de poort al zingend door. 

Met U, HEER, mocht ik overwinnen; 

daar dank ik U van harte voor! 

Gods wil voor ons leven 

Gebed 

Gezang 365: 1 en 2 

1 De zonden zijn vergeven! 

Dit is een woord ten leven, 

bevrijdend van de schuld. 

Wat God ons ooit beloofde, 

wordt nu voor wie geloofde 

in Jezus' naam geheel vervuld. 

2 't Is ook voor mij geschreven: 

ook ik mag uit Hem leven 

die ons genezen heeft. 

Zijn liefde tot de zijnen 

brengt ons met Hem in 't reine, 

wij weten dat Hij ons vergeeft. 

Gebed 

Op Toonhoogte 539 

1 Lees je bijbel, bid elke dag, 

bid elke dag, bid elke dag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag, 

dat je groeien mag, 

dat je groeien mag. 

Lees je bijbel, bid elke dag, 

dat je groeien mag. 

2 Read your bible, pray every day, 

pray every day, pray every day. 

Read your bible, pray every day, 

if you want to grow, 

if you want to grow, 

if you want to grow. 

Read your bible, pray every day, 

if you want to grow. 

De kinderen gaan naar de bijbelklas 

Bijbellezing 1 Koningen 8: 22-53 (NBV21) 
22Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de 

HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Isra-

elieten, hief zijn handen ten hemel 23en zei: ‘HEER, 

God van Israël, er is geen god zoals U, noch boven 

in de hemel, noch beneden op de aarde. U houdt u 

aan het verbond en blijft trouw aan uw dienaren die 

U met heel hun hart toegewijd zijn. 24U hebt u ge-

houden aan wat U uw dienaar, mijn vader David, 

hebt beloofd. U hebt het niet bij woorden gelaten, 

maar U bent vandaag uw belofte daadwerkelijk na-

gekomen. 25Daarom vraag ik U, HEER, God van Is-

raël, of U zich ook wilt blijven houden aan wat U uw 

dienaar, mijn vader David, hebt beloofd, namelijk dat 

U zijn nakomelingen de troon van Israël nooit zult 

ontzeggen, zolang wij tenminste op het rechte pad 

blijven door U toegewijd te zijn, zoals ook hij U toe-

gewijd was. 26Welnu, God van Israël, moge de be-

lofte die U uw dienaar, mijn vader David, hebt ge-

daan, bewaarheid worden. 
27Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs 

de hoogste hemel kan U niet bevatten, laat staan dit 

huis, dat ik voor U heb gebouwd. 28HEER, mijn God, 

hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister 

naar de verzuchtingen die ik vandaag tot U richt. 
29Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er ge-

beurt in deze tempel, de plaats waarvan U zelf hebt 

gezegd dat daar uw naam zal wonen, en verhoor het 

gebed dat ik naar deze tempel richt. 30Luister naar 

de smeekbeden die uw dienaar en uw volk Israël 

naar deze tempel richten, luister naar ons vanuit de 

hemel, uw woonplaats, luister en schenk ons verge-

ving. 
31Wanneer iemand een ander kwaad heeft gedaan 

en deze van hem eist dat hij een vervloeking over 

zichzelf uitspreekt, en wanneer hij dan naar uw al-

taar in deze tempel komt om zichzelf te vervloeken, 
32luister dan vanuit de hemel en grijp in. Spreek 

recht over uw dienaren, verklaar de boosdoener 

schuldig en geef hem zijn verdiende straf, maar 

spreek de onschuldige vrij en herstel hem in zijn 

recht. 
33Wanneer uw volk Israël door de vijand is verslagen 

omdat het tegen U gezondigd heeft, en wanneer zij 

dan naar U terugkeren, uw naam prijzen en tot U in 

deze tempel bidden en smeken, 34luister dan vanuit 

de hemel, vergeef uw volk Israël wat het heeft mis-

daan en breng hen terug naar het grondgebied dat 

U aan hun voorouders hebt gegeven. 
35Wanneer de hemel gesloten blijft en er geen regen 

valt omdat het volk tegen U gezondigd heeft, en 



Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 1 mei 2022, morgendienst Pagina 2 

wanneer zij dan een gebed richten naar deze tem-

pel, uw naam prijzen en zich afkeren van hun zon-

den, omdat U hen antwoord geeft, 36luister dan van-

uit de hemel en vergeef uw dienaren, uw volk Israël, 

wat ze hebben misdaan. Wijs hun de juiste levens-

weg en laat het regenen op uw land, dat U uw volk 

als grondgebied gegeven hebt. 
37Wanneer er in het land hongersnood of pest uit-

breekt, wanneer het gewas wordt getroffen door ko-

renbrand, meeldauw of vraatzuchtige sprinkhanen, 

wanneer het volk in eigen land door de vijand be-

dreigd wordt, wanneer er kortom bij enige ramp of 

ziekte 38ook maar iemand van uw volk Israël een 

smeekgebed tot U richt en zijn handen heft in de 

richting van deze tempel – ieder onder de druk van 

het leed dat hem persoonlijk treft –, 39luister dan 

vanuit de hemel, uw woonplaats, en vergeef hem. 

Grijp in en geef hem wat hem toekomt, want U weet 

wat er in hem omgaat. U alleen immers kunt de 

mens doorgronden. 40Dan zullen ze in het land dat 

U aan onze voorouders hebt gegeven hun leven 

lang ontzag voor U tonen. 
41Ook wanneer een vreemdeling, die niet tot uw volk 

Israël behoort en die uit een ver land hierheen is ge-

komen om uw naam eer te bewijzen 42– want ook 

daar is de faam van uw sterke hand en opgeheven 

arm doorgedrongen –, wanneer een vreemdeling 

hierheen komt en een gebed richt naar deze tempel, 
43luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats, en 

doe wat hij U vraagt. Dan zullen alle volken op aarde 

uw naam leren kennen en ontzag voor U tonen, zo-

als uw volk Israël dat doet, en zij zullen weten dat 

uw naam verbonden is aan deze tempel, die ik heb 

gebouwd. 
44Wanneer uw volk op uw bevel ten strijde trekt te-

gen de vijand en zij tot U bidden in de richting van 

de stad die U hebt uitgekozen en van de tempel die 

ik voor uw naam heb gebouwd, 45luister dan vanuit 

de hemel naar hun bidden en smeken en verschaf 

hun recht. 
46Wanneer ze tegen U zondigen – er is immers geen 

mens die niet zondigt – en U hen uit woede uitlevert 

aan vijanden die hen gevangennemen en meevoe-

ren naar hun land, hetzij ver weg of dichtbij, 47en 

wanneer ze dan in hun ballingsoord tot inkeer ko-

men en zich in dat vreemde land smekend tot U 

wenden en belijden dat ze hebben gezondigd, dat 

ze verkeerd hebben gedaan en slecht hebben ge-

handeld, 48wanneer ze zich in het land van de vijan-

den die hen gevangen hebben genomen weer met 

hart en ziel aan U toewijden en tot U bidden in de 

richting van het land dat U aan hun voorouders hebt 

gegeven, van de stad die U hebt uitgekozen en van 

de tempel die ik voor uw naam heb gebouwd, 49luis-

ter dan vanuit de hemel, uw woonplaats, naar hun 

bidden en smeken en verschaf hun recht. 50Vergeef 

uw volk alle zonden en misstappen die het tegen U 

begaan heeft en wek het mededogen op van dege-

nen die hen als gevangenen hebben weggevoerd. 

51Zij zijn uw volk, HEER, mijn God, uw eigen volk, dat 

U uit die smeltoven van Egypte hebt weggeleid. 
52Wees opmerkzaam op de smeekbeden van uw 

dienaar en van uw volk Israël en luister naar hen 

wanneer ze U maar roepen. 53U hebt hen immers 

van alle andere volken op aarde onderscheiden om 

uw volk te zijn, zoals U bij monde van uw dienaar 

Mozes hebt gezegd toen U onze voorouders uit 

Egypte wegleidde.’ 

Op Toonhoogte 280 

Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 

in uw nabijheid wil 'k zijn. 

Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 

U maakt mij heilig en rein. 

In de schuilplaats van de Allerhoogste 

blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 

Uw schaduw beschermt mij, 

uw troon is mijn toevlucht. 

U bent mijn leven, mijn eer. 

Preek 

Op Toonhoogte 273 

1 Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
Refrein: 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
2 Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
Refrein (twee maal) 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Mededelingen 

Dankzegging en voorbeden 

Collecteaankondiging 

1. Mercy Ships 

2. Emeritikas 

De kinderen komen terug. 

Op Toonhoogte 336 

Praise God from whom all blessings flow. 

Praise Him, all creatures here below. 

Praise Him above all heavenly host. 
Praise Father, Son and Holy Ghost. 

Zegen 


