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Welkom en mededelingen
Zingen
Lied 288
Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!
God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.
Bemoediging en Groet
Aansteken Paaskaars
Voorstellen overstappers
Openingsgebed
Zingen
God van licht
In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee (2x)
In mijn onrust neemt U mijn hand; in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee. (2x)
Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker veilig naar de kust,
waar U woont. (4x)
Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee. (2x)
Refrein
U schijnt feller dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm. (4x) Refrein

Lezen

1 Koningen 3: 5-15 (Bijbel in Gewone Taal)

Salomo vraagt God om wijsheid
Die nacht in Gibeon droomde Salomo dat de Heer bij hem kwam. God zei tegen hem: ‘Je mag mij
vragen wat je wilt. Ik zal het je geven.’
Salomo antwoordde: ‘Mijn vader David was trouw aan u, en hij was eerlijk en rechtvaardig. Daarom was u heel goed voor hem. Zo goed dat u hem een zoon gaf die hem kon opvolgen. Want u
hebt mij koning gemaakt in plaats van mijn vader David.
Maar ik ben nog jong, ik heb nog niet zo veel meegemaakt in het leven. En nu ben ik de leider van
het volk dat u uitgekozen hebt. Een volk zo groot, dat je het niet kunt tellen. Daarom vraag ik u dit:
Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien. Dan kan
ik uw volk leiden. Want hoe moet ik anders dit grote volk leiden?’
God geeft Salomo wijsheid
De Heer vond dat Salomo goede dingen vroeg. Hij zei tegen Salomo: ‘Ik vind het bijzonder dat je
dit vraagt. Dat je niet vraagt om een lang leven, of om veel bezit, of om de dood van je vijanden.
Nee, je hebt gevraagd om wijsheid, zodat je goed kunt luisteren en het volk kunt leiden.
Daarom zal ik je geven wat je gevraagd hebt. Ik zal ervoor zorgen dat je wijsheid en inzicht krijgt.
Zo wijs als jij zult zijn, is nog nooit iemand geweest. En zo wijs zal ook nooit meer iemand zijn.
Maar ik geef je ook wat je niet gevraagd hebt. Ik geef je ook veel bezit, en ik zorg ervoor dat iedereen respect voor je krijgt. Zolang je leeft, zal er niet één koning zo rijk en machtig zijn als jij. En
ik zal ervoor zorgen dat je lang leeft. Maar dan moet je wel leven zoals ik het wil, en mijn wetten
en regels volgen. Net zoals je vader David gedaan heeft.’
Salomo dankt God
Toen werd Salomo wakker. Hij begreep dat hij gedroomd had. Hij ging terug naar Jeruzalem. Daar
ging hij naar de heilige kist met de wet van de Heer. Hij bracht er offers, en gaf er een feest voor
zijn dienaren.
Overdenking
Muziek
Woorden bij de overstap
Zingen
Gebed om zegen - Opw. 710
Zegen hen op de weg die zij nu gaan.
Zegen hen op de plek waar zij nu staan.
Zegen hen in alles, wat U van hen verlangt.
O God, zegen hen alle dagen lang!
Vader, maak hen tot een zegen.
Ga hen niet voorbij.
Regen op hen met uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot hen als de Bron van leven
die ontspringt diep in hen.
Breng een stroom van zegen
waarin U zelf steeds mooier wordt voor hen.
Bagage voor onderweg
Zegenbede
In memoriam

Aartje Hilbink - Elbertsen

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
Vader, maak ons tot een zegen,
Hier in de woestijn,
Wachtend op uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij, van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Zingen
Daar ruist langs de wolken
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
Gebeden
Zingen
Lied 416: 1, 2 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en zegen

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

