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ZEVENDE ZONDAG NA TRINITATIS 26 JULI 2020 IN DE SLANGENBURGSE KERK 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
Welkomstwoord en mededelingen – door de ouderling van de dienst 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
Drempelgebed 
 
o  Heer onze God 

wat zijn wij zonder U? 
 
onze geest heeft uw licht nodig 
onze wil uw kracht 
onze ziel uw vrede  
 
Heer onze God 
wat zijn wij zonder U?  

 
Stilte  
Intochtslied psalm 92 : 1 en 2 
 
c Waarlijk, dit is rechtvaardig 
 dat men den Here prijst, 
 dat men Hem eer bewijst: 
 zijn naam is eerbied waardig. 
 Wij loven in de morgen 
 uw goedertierenheid, 
 ook als de nacht zich spreidt 
 houdt ons uw hand geborgen. 
 
c Gezegend zal Hij wezen  
 die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep 
 waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, 
 met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend 
 de grote naam des Heren. 
 
Bemoediging en groet 
 
v Onze hulp is de naam van de Heer, 
 die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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 Zijn genade en vrede zij met u allen. 
 Amen. 
 
KYRIE EN GLORIA 
 
Smeekgebed 
 
v  mensen op zoek zijn wij 
  zo hebt U ons geschapen en gedacht 
  op weg naar uw schepping 
  uw Koninkrijk 
 
  mensen levend van aangezicht tot aangezicht 
  twee aan twee 
 
  open voor wat U ons geven wilt 
  open voor het Woord dat Gij hebt gesproken 
  tot uw volk 
  tot hem die wij onze Heer en Heiland zijn gaan noemen 
 
  zo lezen en horen wij het Evangelie 
  die Blijde Boodschap van hoe het wezen mag en moet en zal zijn 
  die wereld van barmhartigheid en recht 
 
  daarom zijn wij hier 
  in de hoop 
  in het geloof 
  dat Gij niet laat varen het werk van uw hart en handen 
 
  open ons oog en ons hart 
  voor U 
  voor uw hoge Woord dat alles goed zal maken 
  nu vandaag en deze week en voor altijd 
 
   en daarom bidden en zingen wij 
 
Lied 301g 
 
v  Kyrie eleison eleison 
c  KYRIE ELEISON ELEISON  
 
Glorialied 304: 1, 2 en 3 
 
v Zingt voor de Vader, die in den beginne 
 de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
 hemel en aarde wilt zijn naam bezingen; 
 houdt Hem in ere! 
 
c Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen, 
 bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
 luistert naar Hem het woord van alzo hoge: 
 houdt Hem in ere! 
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c Zingt van de Geest, adem van het leven. 
 duurzame kracht die mensen wordt gegeven: 
 waar wij ook gaan, wij hebben niet te vrezen: 
 houdt Hem in ere! 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om de opening van het woord  
 
v  Onrustig is ons hart 
  tot het vrede vindt bij U 
  wees dan aanwezig 
  opdat wij  
  mensen van vrede zullen zijn 
 
Lied 333 
 
c Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
 dat Christus bij ons woning vindt. 
 
I Koningen 3 : 1- 6a, 7, 9 – 12 en 15 
 
  Door 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, totdat hij gereed was 
  met de bouw van zijn paleis, de tempel van de HEER en de muur rondom Jeruzalem. 
 
  Omdat er in die tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de HEER, bleef 
  het volk zijn offers brengen op de offerplaatsen. Salomo 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. Zo 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. 
 
  Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom. ‘Vraag wat je wilt, ‘zei God, ‘Ik 
  zal het je geven.’ Salomo antwoordde : U, 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. 
  Schenk 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?’ 
 
  Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg, en 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 – 
  zal Ik je wens vervullen. Ik zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen  
  schenken dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. 
 
  Toen 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. 
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Psalm 119 : 1 
 
c Welzalig wie de rechte wegen gaan,  
 wie in de regels van Gods wijsheid treden.  
 Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
 van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  
 Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
 De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 
Evangelie naar Mattheüs 13 : 44 – 46 
 
  Het 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. 
  Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was 
  naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles 
  te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 
Psalm 119 : 1 
 
c De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,  
 is als een lied mij, als een spel van snaren,  
 dat in den vreemde troostend mij omspeelt.  
 Ik loof uw naam in nacht en in gevaren.  
 Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld,  
 omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
  De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt,  
  is als een lied mij, dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
 
Orgelspel 
Lied 825 : 1, 4 en 5 
 
c De wereld is van Hem vervuld, 
 die 't kennen gaat te boven, 
 wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
 in vonken licht verstoven. 
 Geen mensenoog heeft Hem gezien 
 wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
 onwetend wij geloven.  
 
c Hij meet ons tijd en ruimte toe 
 genoeg om Hem te vinden. 
 Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe 
 wij tasten in den blinde 
 naar Hem, uit wie ons leven is. 
 Eens treedt Hij uit de duisternis 
 en noemt ons zijn beminden. 
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c Ja, Hij is elk van ons nabij, 
 hoe hemelhoog verheven; 
 in Hem bestaan, bewegen wij, 
 in Hem is heel ons leven. 
 Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 
 de mensen zijn van zijn geslacht, 
 voorgoed met Hem verweven. 
 
TOEWIJDING 
 
  Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Slotlied lied 415 : 1 
 
v Zegen ons Algoede, 
 neem ons in uw hoede 
 en verhef uw aangezicht 
 over ons en geef ons licht. 
 
Zegen 
 
v Zegene u de Almachtige 
 De vader en de Zoon en de Heilige Geest 
 
Lied 415 : 3 
 
c Amen, amen, amen!  
 Dat wij niet beschamen 
 Jezus Christus onze Heer, 
 amen, God, uw naam ter eer! 
 
Orgelspel 
 
Collecten aan de uitgang 
 
Bij droog weer buiten koffie en thee. 


