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Liturgie Oostvoorne op 12 mei 2019 
 

 
Voorganger:  ds. Piet schelling 
Organist: Herman Lammers 
 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen – door ouderling van dienst 
 
Zingen van lied op de drempel: ‘O Naam en Woord van 
het begin’ (tekst: Alfred C. Bronswijk; melodie: Lied 834) 
                       [We gaan staan] 
O naam en Woord van het begin, 
die scheppend sprak van levenszin, 
die brak met duisternis en vloed, 
die sprak: 'O licht, wat ben je goed!' 
 
Hij riep mijn naam, al in 't begin, 
schonk mensen hart en levenszin, 
en zegende wat mens'lijk is, 
als beeld en zijn gelijkenis. 
 
Daarom, o Naam en eeuwig Woord, 
- vanaf de eerste dag gehoord -, 
prijs ik, zoals uw schepping doet 
en zing: 'Mijn God, wat bent u goed!' 
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Bemoediging  
 
Voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw is tot in eeuwigheid 
Allen:   en niet los laat het werk van zijn handen. 
Voorganger: Heer, laat dit een uur zijn 
Allen:  waarin wij ophoren van uw goedheid, 
Voorganger: en wij ons gedragen weten door uw vrede. 
Allen:  Amen. 
 
Zingen van psalm van de zondag: Lied 23c:1, 2 en 5 
 

 
 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
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Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

[Hierna gaan we zitten] 
 
Wij delen de nood van de wereld met God   
 
Zingen van Gloria: Lied 117a 
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Voor de kinderen vertrekken 
 
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:  
Voorganger:  De Heer zij met u! 
Gemeente: Ook met u zij de Heer! 
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Bij de lezing en de preek…. 
 
Zingen: Lied 695:1, 4 en 5 

 
 
Kom en doorstraal mijn dagen,  
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 
Lezing uit Tora en Evangelie:  
 
Numeri 27:12-23 
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, 
zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten 
geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je 
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voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 
14Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de 
Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen 
mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag 
hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het 
water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.)  
 
15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de God 
die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand 
over het volk aanstellen 17die het kan leiden en de 
troepen kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet 
wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18De HEER 
zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je 
komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de 
hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester 
Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders 
aanwezigheid de leiding aan hem over 20en laat hem 
delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël 
hem voortaan gehoorzamen. 21Wanneer er een 
beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de 
priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten 
overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak 
bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht 
moet ondernemen of niet.’ 
 

22Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet 
Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de 
priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23legde 
hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo 
had de HEER het bij monde van Mozes bevolen. 
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Johannes 10:29-30 
Jezus zei: ‘Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te 
boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader 
roven, 30en de Vader en ik zijn één.’ 
 
Zingen: ‘Het lied van de ander’ (tekst: Hans Bouma; 
melodie Lied 101) 
 
Wie nooit zijn weg wil buigen naar de ander, 
eenzelvig opgaat in zijn eigen wandel, 
hij sterft van kou, zijn wegen lopen dood, 
hij is in nood. 
 
Waar mensen offervaardig willen leven, 
afgaan op leed, hun eigen weg vergetend, 
daar kondigt zich een nieuwe schepping aan, 
geluk breekt baan. 
 
Wij volgen U, wij groeien naar de ander, 
maak ons barmhartig, maak ons hartverwarmend, 
laat allerwegen ons een naaste zijn, 
wees ons nabij. 
 
Preek 
 
Zingen: Volg me naar later (tekst: Coot van Doesburg; 
melodie: Lied 216) 
 
Volg me naar later, volg me naar morgen 
over het water, over de zee. 
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Geef je in vrede, voel je geborgen. 
Laat het verleden, kom met me mee. 
 
Laat het maar komen, laat je maar zweven, 
stap in je dromen, volg nu je hart. 
Laat alles achter, voel je omgeven. 
Maak jezelf zachter, kom naar de start. 
 
Laat het gebeuren, niet meer gevangen. 
Nu niet meer treuren, voel je weer blij. 
Breek alle banden, volg het verlangen. 
open je handen, eindelijke vrij. 
 
Gebeden 
 
Collecten 
 
Slotlied: Lied 993 :1, 2, 5, 6, 7 
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wat Hij heeft geschapen 
met zijn hand, zijn woord. 
Hij zal niet verlaten 
wat Hem toebehoort. 
 
Israël, Egypte, 
hoogtepunt en diepte 
alles zegent Hem; 
stem en tegenstem, 
 
want Hij zal verzoenen 
wat vijandig is, 
nieuwe namen noemen, 
voor een oud gemis; 
 
werk en wereld samen, 
vasteland en zee, 
worden ja en amen, 
ja uit ja en nee 
 
Wegzending en zegen 
 
 
 
 


