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Orgelspel 

 

Welkom en afkondigingen 

 

Intochtslied NLB 280:1,2,3,4 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

waar t Woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn Naam over ons uit 

en wekt in ons het lied. 

 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 

de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3. Dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw eng'len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

Stil gebed, votum en groet 

 

Gebed 

 

Zingen NLB 1005:1,2,3,4  

1. Zoekend naar licht hier in het duister,   

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 



refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw hui 

 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 

zoekend naar water lijden zij dorst. 

Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 

U bent de vredevorst. 

refrein:  

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw hui 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus ons licht, 

Schijn ook vandaag, hier in uw hui 

 

Lezing I Koningen 3:5-15 
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.  
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 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. 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.’  



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. 

 

Zingen Ps.139:1,14 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

't ligt alles open voor uw ogen. 

 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op den weg ten leven. 

 

Verkondiging 

 

Zingen NLB 848:1,3,4,5 op de wijs van O God, die droeg ons voorgeslacht (NLB 90a) 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 

aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 

dat eind is en begin. 

 

3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand  

doet Gij uw wereld ondergaan 

als maaksel van uw hand. 

 

4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 

die doven horen doet. 

 

5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 

geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 

 

 

Gebed 

 

 



Slotlied NLB 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

Zegen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 


