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Liturgie voor de dienst van 10 maart 2019 in Oostvoorne 
Zondag Invocabit (n.a.v. Psalm 91:15: ’Roept hij Mij aan’ 

 
Voorganger:   ds. Piet Schelling 
Organist:   Jolanda Zwöferink 
Cantorij:  o.l.v. Elly Bakker 
Liturgische kleur: paars 
 
 
Verwelkoming door de ouderling van dienst 
 
Zingen Psalm van de zondag: Psalm 91a met Antifoon B van Psalm 91c - door cantorij en gemeente 
                 [Hierbij gaan we staan] 
Cantorij: Antifoon B van Psalm 91c 
 
Roept hij Mij, Ik antwoord, 
in zijn nood ben Ik nabij. 
 
Cantorij: Psalm 91a:1 

 
 
Cantorij: Antifoon B van Psalm 91c  
 
Roept hij Mij, Ik antwoord, 
in zijn nood ben Ik nabij. 
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Allen:  Psalm 91a:2 
 
Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Bemoediging en drempelgebed  
 
Zingen: vervolg Psalm van de zondag 
 
Cantorij: Antifoon B van Psalm 91c  
 
Roept hij Mij, Ik antwoord, 
in zijn nood ben Ik nabij. 
 
Allen:  Psalm 91a:3 
 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen.                                                                       [Hierna gaan we zitten] 
                                                                   
Gebed voor de nood van de wereld – met als gezamenlijke bede het zingen van Lied 299j, door 
cantorij en gemeente 
 
Voorganger: gebedsintentie 
 
Cantorij: Lied 299j:1  
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Voorganger: gebedsintentie 
 
Allen: Lied 299j:2 

 
 
Veertigdagentijd project van de kinderen 
 
Zingen van vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal. 
 

Groet 
 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
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Bij de lezing en het thema van deze eerst zondag in de veertigdagentijd 
 
Zingen voor de opening van de Bijbel: Lied 283 
 
Cantorij: 

 
 
Allen: 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Allen: 
 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Cantorij: 
 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Allen: 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee. 
 
Lezing uit het evangelie: Lucas 4:1-13 
 
Zingen: Lied 542 – door cantorij en gemeente 
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Cantorij: 

 
 
Allen: 
 
Het volk van God was veertig jaar, 
-een mensenleven lang- 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 
Cantorij: 
 
Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 
Allen: 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 
 
Preek 
 
Zingen: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (Sytze de Vries, Het liefste lied) – door de gemeente; 
cantorij zingt de 4-stemmige zetting erbij 
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Cantorij 

 
Allen 
 
Sla de rots en laat het stromen,  
water dat mijn dorst geneest!  
Wijs in wolk en vuur mij wegen  
door de nacht van angst en vrees.  
Levend water, Levend water,  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
dat mijn dorst voor altijd lest.  
 
Allen 
 
Draag mij, als ik bang te moede 
aankom bij de doodsjordaan. 
Die de dood hebt overwonnen, 
breng ook mij naar Kanaän, 
waar ik zingend, waar ik zingend,  
voor uw aangezicht zal staan. 
voor uw aangezicht zal staan. 
 
Dankzegging en voorbeden – door voorganger en cantorij 
 
Voorganger – gebedsintentie 
 
Cantorij: Lied 893:1 
 
Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven, 
sprekend nabij, de stilte verwacht U, 
mensen bestaan U, zien en beleven U. 
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Voorganger: gebedsintentie 
 
Cantorij: Lied 893:2 
 
Mensen van vlees, van licht en gesteente, 
hard en van bloed, een vloed niet te stelpen, 
mensen uw volk, uw stad hier op aarde. 
 
Voorganger: gebedsintentie 
 
Cantorij: Lied 893:3 
 
Aarde is al wat wij zijn, wat wij maken, 
adem ons open, maak ons uw aarde, 
uw nieuwe hemel, vrede op aarde. 
 
Voorganger: afsluitende intentie 
 
Slotlied: Lied 419 
 

 
 

Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan 
mensen veel geluk. 
 
Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vadershuis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan 
mensen veel geluk. 

 



8 
 

 
Wegzending en zegen 
 
Wegzending door zingen: Lied 810 – door cantorij en gemeente 
 
Cantorij 

 
 
Cantorij 

 
 
Allen 

 
 
Voorganger: zegening 
 
Allen: ‘Amen….’ 


