ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 26 JULI 2020
Voorganger: ds. mw. H. de Reus ; organist: Hannelore van der Woude ; ambtsdrager: Mieke van den Brandt ; taakdragers:
Margreeth Vogelenzang (lector, zang), Geeske Dam (zang) ; Paul van der Linden & Cor Sikkens (techniek).
Collectes: voor het algemene werk van de diaconie en voor de Protestantse Gemeente te Nijmegen.
Orgelspel
WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Intredelied:

975 : 1, 2 en 3

OPENINGSWOORDEN
A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen
A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

voor de taak uw uitverkoren volk te leiden, een volk zo
talrijk dat het niet te tellen is. 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.

Lied

314 : 1, 2 en 3

SCHRIFTLEZING: Mattheus 13 : 44-52
Acclamatie:

886 : 1

GEBED VAN TOENADERING
K: Kom binnen in dit warme huis,
de drempel over van ons thuis.
Bid, dat je zien en horen mag
het wonder van de eerste dag
G: Amen
Psalm

119 : 1, 13, 34 en 65

VERKONDIGING
Orgelspel
Lied

837 : 1, 2, 3 en 4

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie:

900 “Nada te turbe” (1x)

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

stil gebed,

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

KYRIEGEBED
Lied

655 : 1, 2, 3 en 4

GROET:

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

GEBED
SCHRIFTLEZING: 1 Koningen 3 : 5-12
Die nacht verscheen de HEER hem daar in een droom.
‘Vraag wat je wilt,’ zei God, ‘ik zal het je geven.’ Salomo
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. 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. Ik sta nu

MEDEDELINGEN
Lied

913 : 1, 2, 3 en 4

UITZENDING EN ZEGEN,
gevolgd door driemaal Amen.
Orgelspel
Collectes

