
Prot. Chr. Geloofsgemeenschap “De Magneet” 

Liturgie voor zondag 20 augustus 2017 in de Singelhof 

Thema : “Vraag wat je wilt……..durven we dat?” 

Spreker Lia Benschop uit Apeldoorn 

Pianist: Hans Cok 

Welkom en mededelingen door Cees Poot 

Kaars wordt aangestoken door Anke van Leeuwen 

Openingslied:   275: 1 t/m 5 NLB  (we gaan staan) 

 

 

Moment van Stilte 

Groet en bemoediging 

V.  Genade en vrede zij met ons, in de naam van Vader en  

de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

V.  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. 

A. Die hemel en aarde geschapen heeft. 

V. Die trouw blijft voor eeuwig. 

A. En niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is. 

V. En wij bidden…..Eeuwige God, keer U om naar ons toe 

A. Keer ons toe naar elkaar. Amen. (we gaan zitten) 

  

Gebed om ontferming voor onszelf en onze wereld  

  

Zingen:  305: 1 t/m 3 NLB  

 

1 Alle eer en alle glorie 

geldt de luisterrijke naam! 

Vier de vrede die Hij heden 

uitroept over ons bestaan. 

Aangezicht vol van licht, 

zie ons vol ontferming aan! 

 

2 Alle eer en alle glorie 

geldt de Zoon, de erfgenaam! 

Als genade die ons toekomt 

is Hij onze nieuwe naam. 

Licht uit licht, vergezicht, 

steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 

geldt de Geest die leven doet, 

die de eenheid in ons ademt, 

vlam, die ons vertrouwen voedt! 

Levenszon, liefdesbron, 

maak de tongen los voorgoed! 

Zingen kinderlied: Opwekking 42  

'k stel mijn vertrouwen  

op de Heer, mijn God. 

want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 



'k zie naar Hem op en 'k weet:  

Hij is mij steeds nabij.                                                                                                                           1 

 

Kinderen gaan naar hun eigen samenkomst  

 

Gebed,  Opening van Gods Woord 

 

 Bijbellezingen: uit NBV door Kees Dijkshoorn 

 

1e Lezing: 1 Koningen 3: 5-12  
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.  
 

Zingen:  Lied 313 : 1, 4 en 5  NLB 

 

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. 

 

4   Maar wie op 't woord vertrouwen 

 
dat uitging uit Gods mond, 

 
die kunnen veilig bouwen, 

 
hun huis heeft vaste grond. 

 
Des Heren woord maakt vrij 

 
van dienst aan vreemde machten; 

 
in 't woord herkennen wij 

 
zijn plannen en gedachten. 

 
Het rijk is ons nabij! 

 

5   O Gij die wilt ontmoeten 

 
wie vragen naar uw wil, 

 
zie hoe wij aan uw voeten 

 
zitten en luist'ren stil. 

 
Geef dat tot U, o Heer, 

 
't woord van uw welbehagen 

 
niet ledig wederkeer', 

 
maar dat het vrucht mag dragen, 

 
uw grote naam ter eer. 

 

 

2e Lezing:  Matteüs 13:  44-48   
44Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond 
hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had  
en die akker te kopen. 
45Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie 
parels. 46Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had  
en die te kopen. 
47Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en 
waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. 48Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging 
men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.  

vers 53-56 
53Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet hij die plaats. 54Hij kwam aan in zijn vaderstad en 

gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: ‘Hoe komt hij aan 

die wijsheid en hoe kan hij die wonderen doen? 55Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn 

moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? 56En wonen zijn zusters niet 

allemaal bij ons? Waar heeft hij dat alles dan vandaan?’  
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Zingen:  Lied 119a: 1 t/m 4  NLB   

1 Uw woord omvat mijn leven 
en tilt mij aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult mij louter leven 
de woorden in mijn mond. 

 

2 Op U laat ik mij voorstaan, 
ik ben aan U gehecht. 
Waar Gij betrouwbaar voorgaat 
ontvouwt zich weer een weg. 
De paden die ikzelf bedacht 
zijn doelloos doodgelopen. 
Zij voerden in de nacht. 

3 Uw woorden te herhalen 
is honing in mijn mond. 
Mij raakt niet meer het smalen 
dat ik mij aan U bond. 
Ik weet dat zwerven bitter smaakt, 
maar heel mijn zoekend leven- 
Gij hebt het zoet gemaakt. 

4 God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord,  
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 
 

Overdenking 

 

Meditatieve muziek  

 

kinderen komen terug 

 

Voorbeden 

 

Collecte: 1e voor de onkosten van de samenkomst 

                2e voor de zending tbv kinderen in Egypte leren meer over de bijbel 

 

Slotlied:  484  NLB   staande 

 

Refrein: 
Go, tell it on the mountain, 
over the hills and everywhere; 
go, tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born. 

1 While shepherds kept their watching 
o’er silent flocks by night, 
behold, throughout the heavens 
there shone a holy light. 
Refrein: 
 

2 The shepherds feared and trembled 
when lo! above the earth 
rang out the angel chorus 
that hailed our Saviour’s birth! 
Refrein: 
 

3 Down in a lonely manger 
the humble Christ was born, 
and God sent our salvation 
that blessed Christmas morn. 
Refrein: 

 

Zegen  
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