LITURGIE
voor de dienst van 10.30 uur op Biddag met de kinderen
van de Eben-haëzer school
op woensdagmorgen 13 maart in de Dorpskerk

Predikant:
Ouderling van dienst:
Liedbegeleiding:

Ds. W.J. Gorissen
Dhr. de Graaf
Anja van de Belt (orgel)

Orgelspel
Als het bijna tijd is komen de kerkenraad en de dominee binnen en worden we
welkom geheten door ouderling Brink.
We zingen: Psalm 95: 3 (OB)
3. Zijn' is de zee; z' is door Zijn kracht
Met al het droge voortgebracht;
't Moet alles naar Zijn wetten horen.
Komt, buigen w' ons dan biddend neer;
Komt, laat ons knielen voor de HEER,
Die ons gemaakt heeft en verkoren.
Stil gebed
We vragen voor onszelf, voor elkaar en voor de dominee om Gods zegen tijdens de
dienst.
Votum en groet
De dominee zegt van Wie we in de dienst onze hulp verwachten (votum); daarna
horen we de groet van God.
Loof de HEERE, roep Zijn Naam aan,
maak Zijn daden bekend onder de volken.
Zing voor Hem, zing psalmen voor Hem,
spreek aandachtig van al Zijn wonderen.
We zingen: Psalm 105: 1 en 3 (Weerklank)
1. Loof, loof verheugd de HEER der heren,
aanbid zijn naam en wil Hem eren.
Laat alle volken nu verstaan
de wondren, die Hij heeft gedaan.
En spreek met eerbied en ontzag
van al zijn werken dag aan dag.
3. Vraag naar de HEER en naar zijn sterkte,
naar Hem die al uw heil bewerkte.
Zoek dagelijks zijn aangezicht,
gedenk al wat Hij heeft verricht.
Sla acht op ’t oordeel van zijn mond
en vrees Hem, volk van Gods verbond.

Het lezen van de wet
We zingen: Lied 493: 1 en 5 (Weerklank)
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart.

Gebed
We bidden God of Hij ons door Zijn Heilige Geest wil helpen om te begrijpen wat
Hij ons vanuit de Bijbel te zeggen heeft.
Schriftlezing: 1 Koningen 3: 1 – 15
1Salomo ging huwelijksbanden aan met de farao, de koning van Egypte: hij
nam de dochter van de farao tot vrouw en bracht haar in de stad van David,
totdat hij de bouw van zijn huis, het huis van de HEERE en de muur
rondom Jeruzalem had voltooid.
2Alleen offerde het volk nog op de hoogten, want tot in die dagen was er
nog geen huis voor de Naam van de HEERE gebouwd.
3Salomo had de HEERE lief, door te wandelen overeenkomstig de
verordeningen van zijn vader David. Alleen bracht hij slachtoffers en
reukoffers op de offerhoogten.
4De koning ging naar Gibeon om daar te offeren, omdat de hoogte daar de
belangrijkste was. Duizend brandoffers bracht Salomo op dat altaar.
5In Gibeon verscheen de HEERE 's nachts aan Salomo in een droom, en God
zei: Vraag wat Ik u geven zal.
6Salomo zei: Ú hebt aan Uw dienaar David, mijn vader, grote
goedertierenheid bewezen, zoals hij voor Uw aangezicht gewandeld heeft,
in trouw, in rechtvaardigheid en in oprechtheid van hart bij U.

En U hebt dit grote blijk van goedertierenheid aan hem bewezen dat U hem
een zoon gaf die op zijn troon zit, zoals op deze dag.
7Nu dan, HEERE, mijn God! Ú hebt Uw dienaar koning gemaakt in de
plaats van mijn vader David. Ík ben echter een jonge man: ik weet niet uit
of in te gaan.
8En Uw dienaar is te midden van Uw volk geplaatst, dat U verkozen hebt,
een groot volk, dat vanwege de menigte niet geteld of geschat kan worden.
9Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken
over Uw volk, om met inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en
kwaad, want wie zou over dit machtige volk van U kunnen rechtspreken?
10Het was goed in de ogen van de Heere, dat Salomo dit gevraagd had.
11God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt
om een lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt
gevraagd en niet om de dood van uw vijanden hebt gevraagd, maar om
inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te kunnen luisteren,
12zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en
verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke
na u niet zal opstaan.
13En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als
eer, zodat niemand onder de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen.
14En als u in Mijn wegen gaat door Mijn verordeningen en Mijn geboden in
acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw dagen
verlengen.
15Toen werd Salomo wakker, en zie, het was een droom. En hij kwam in
Jeruzalem, en stond voor de ark van het verbond van de Heere, bracht
brandoffers, bereidde dankoffers en richtte een maaltijd aan voor al zijn
dienaren.
We zingen: Psalm 72: 1 (OB) – ondertussen collecte
Geef, HEER, de Koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid
Aan 's Konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.
Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;
En Uw ellendigen regeren;
Hun recht doen op hun klacht.

Verkondiging: ‘Wat vraag jij?’
Tekst: 1 Koningen 3:5bc ......en God zei: Vraag wat Ik u geven zal.
We zingen: Psalm 1: 1 en 2 (NB)
1. Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's HEEREN wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.
2. Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.
Dankgebed en voorbeden
We danken God voor de kerkdienst en bidden voor elkaar.
We zingen: Psalm 119: 3 (OB)
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.
Zegen
We krijgen de zegen van God mee.

FIJN DAT JIJ ER WAS!!

