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Welkom 
 
Opwekking 245 
1 Hier in uw heiligdom, 
dicht bij de troon, 
vraagt uw aanwezigheid 
ons stil te zijn. 
Zo komen wij tot u, 
met heilig ontzag, 
als uw Geest ons trekt tot U. 
2 Rein door uw zuiver bloed, 
met zekerheid 
dat wij geborgen in uw liefde zijn. 
Staan wij vrijmoedig hier 
en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
3 Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer 
opdat ik het licht 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 91: 1 en 2 
1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning: 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
2 God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen: 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De HEER zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
 
De tien geboden 
 
Gezang 252: 1 en 2 
1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 
 
Gebed 

Op Toonhoogte 498 
1 'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven. 
'k Heb Jezus nodig, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k heb Hem nodig, dag aan dag. 
2 'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven. 
'k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m'n handel, in m'n wandel, 
in m'n slapen en ontwaken, 
'k wil Hem volgen, dag aan dag. 
 
De kinderen gaan naar de bijbelklas 
 
Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1-15 (NBV21) 
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, tot-
dat hij gereed was met de bouw van zijn paleis, de 
tempel van de HEER en de muur rondom Jeruza-
lem. 
2Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd 
voor de naam van de HEER, bleef het volk zijn of-
fers brengen op de offerplaatsen. 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. 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 va-
der David, altijd goedgezind geweest, omdat hij U 
trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht 
was tegenover U. U hebt hem een grote gunst be-
wezen door hem een zoon te geven die nu op zijn 
troon zit. 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. Want hoe zou ik anders recht kun-
nen 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. Ik zal je zo veel wijsheid 
en onderscheidingsvermogen schenken dat je ie-
dereen vóór jou en na jou overtreft. 13Ook waar je 
niet om gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijk-
dom en roem dat geen enkele andere koning je tij-
dens je leven zal evenaren. 14En als je Mij gehoor-
zaamt en je houdt aan mijn bepalingen en gebo-
den, zoals je vader David dat deed, zal Ik je een 
lang leven schenken.’ 15Toen Salomo wakker werd, 
besefte hij dat hij een droom had gehad. Bij zijn te-
rugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het 
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verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vre-
deoffers bracht. Hij nodigde al zijn hovelingen voor 
het feestmaal uit. 
 
Psalm 33: 2 
2 Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Preek 
 
Gebed 
 
Gezang 326: 1.2 
1 Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
2 God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor and're stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan.

Mededelingen 
Gebeden 
Collecteaankondiging: 

1. Studentenproject Rooted 
2. Theologische Universiteit Apeldoorn 

 
Opwekking 770 
1 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
2 Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
Refrein: 
‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘ik ben’ en ‘ik zal er zijn’. 
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
4 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Refrein 
Uw naam is ’ik ben’ en ‘ik zal er zijn’. 
 
Zegen (3x amen) 


