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Liturgie 23 september 2018 Oostvoorne 
 
Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
Zingen morgenlied: Daglicht gaat stralen’ (tekst: ‘Het liefste lied van overzee’  van Sytze de Vries; 
melodie: Lied 216)                                                                           [Hierbij gaan we staan] 
 
Daglicht gaat stralen als nieuw geschapen, 
merels gaan zingen als nooit gehoord. 
Voor deze dingen moet ik U danken, 
want zij ontspringen uw eerste woord. 
 
Zoet is de regen, hemels het zonlicht, 
fris ligt de dauw op het eerste groen. 
Dit is als Edens bloeiende tuinen, 
waar wij Gods schreden vinden als toen. 
 
Bemoediging en drempelgebed 

 
Zingen psalm van de zondag: Lied 66:1 en 7 

 
 
De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij.                                                  [Hierna gaan we zitten] 
 
Gebed van inkeer 



2 
 

Zingen: ’Wees aanwezig’ (tekst: Piet Schelling; melodie: Red River Valley) 

 
 
Lieve Heer, wilt U niemand vergeten, 
sta bewogen naast ieder die leeft. 
Wees aanwezig bij allen die weten 
van een hart dat verward is en beeft. 
 
Kom, o Geest, met uw kracht in ons leven, 
geef ons wijsheid die ijvert voor licht. 
Wees aanwezig in wat is geschreven 
over liefde en goddelijk zicht. 

 
Spelregels voor jong en oud (Deuteronomium 6:4-5) 
 

Kinderlied: ‘Regels zijn er om te leven’ (melodie ‘Kleine dingen’, in: Zitten of opstaan, dl. 4, lied 21)                  
Organist speelt het voor 

1. 

      
                  Re - gels   zijn    er    om    te      le-ven    en    te       spe - len  met el- 

      
                  kaar.   El - ke        re - gel         is          ge - schre - ven     als    een  

    
                  lief - de - vol     ge - baar.        Re -  gels      zijn      er      om      te  

    
                  ko - men  op     een     weg    die     vre- de       heet,       re - gels  

     
                 zijn  er  om  te    dro-men van   een    we-reld   zon- der    leed. 

2. 
Regels zijn er om te weren 
kwaad en ruzie, hier en daar. 
Alle regels willen leren: 
wat is goed en wat is waar? 



3 
 

Regels gaf God om te wonen 
in een land waar liefde bloeit. 
Met die regels wil Hij tonen 
hoe de mens door goedheid groeit.                             [Hierna gaan de kinderen na de kinderkerk] 
 
Groet:  v. De Heer zij met u! 

g. Ook met u zij de Heer. 
 
Bij de lezing en de uitleg…. 
 
Zingen: Lied 314:1 

 
 
Lezing uit de Bijbel: Deuteronomium 13:2-6 
Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder 
voorspelt, 3dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u 
onbekende goden te volgen en te dienen – 4luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, 
uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel 
liefhebt. 5Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na 
en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan. 6En die profeet of 
droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, 
uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft 
immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. Zo 
moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. 
 
Zingen: ‘Vertrouw hen niet, de goden’ (tekst: Hans Bouma; melodie: Lied 968) 
 
Vertrouw hen niet, de goden, 
de machten om je heen, 
wat zij je ook beloven, 
geluk brengt er geen één. 
Ze deugen niet, de goden, 
bezorgen je verdriet, 
ze maken je wanhopig, 
gunnen je ’t leven niet. 



4 
 

 
Hoe machtig zijn de goden: 
Bezit en Geld en Eer, 
maar één gaat hun te boven 
en dat is God de Heer. 
Hij is een God die zegent, 
Hij is je bondgenoot, 
Hij wijst je nieuwe wegen, 
Hij is je dagelijks brood. 
 
Lezing uit de Bijbel: Marcus 9:35-37 
 
Hij zei tegen hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en 
ieders dienaar.’ 36Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm 
eromheen en zei tegen hen: 37‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij 
op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’ 
 
Zingen: Lied 991; 1, 4 en 7 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
Veracht dan niet de kleinen 
en die verloren zijn, 
want God noemt hen de zijnen 
die laatgeboren zijn. 
 
De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop! 
Kiest dan de goede plaatsen 
en geeft uw hart aan God. 

 
 Preek 
 

Zingen: Lied 802:1 en 4 
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Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein:  Here God, wij zijn vervreemden 

door te luist'ren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 

 
Dankzegging en voorbeden  

 
Collecten 
 
Slotlied, aansluitend bij de afsluiting van de vredesweek: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’  
(tekst:  Tussentijds; melodie: Lied 868) 

 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 

 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan –  vrede de weg voor mijn voeten. 
 
Wegzending en zegen - de zegen beantwoorden wij met het zingend ’ Amen’ 


