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Liturgie Oostvoorne 16 juni 2019 
zondag Trinitatis (= Drie-eenheid) 

 
 
 

 
 
   
Voorgangers:  Ds. Piet Schelling en Tom Kolsters 
Organist: Ron van Halen 
M.m.v.: Diaconie 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen – door ouderling van dienst 

[Hierbij gaan we staan] 
Zingen van morgenlied: ‘Daglicht gaat stralen’ (Tekst: 
Sytze de Vries; melodie Lied 216) 
 
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. 
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Ik vang het zonlicht en groet de morgen, 
breng aan de Maker mijn eerbewijs. 
Prijs, al wat ademt, iedere morgen 
als nieuwe schepping, als paradijs! 
 
Woord van bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen psalm voor zondag Trinitatis: Lied 8a:1, 5 en 6 

 
 
Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw Naam in de geschiedenis, 
want op de aarde is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
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Gebed van inkeer 
 
Zingen van Gloria – lied over de Drie-eenheid: Lied 705:1  

 
 
 

 
 
Moment met de kinderen  
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Zingen vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 
Begroeting: 
Voorganger:  De Heer zij met u! 
Gemeente: Ook met u zij de Heer! 
 
 
Bij de lezing en uitleg…. 
 
 
 
Zingend gebed bij opening 
van de Bijbel: Lied 942:1 en 3 
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Lezing uit de Bijbel: Psalm 42-43, gelezen en gezongen 

 

Lezen: Psalm 42:1-5 

 

Voor de koorleider.  

Een kunstig lied van de Korachieten. 
 

Zoals een hinde smacht 

naar stromend water, 

zo smacht mijn ziel 

naar u, o God. 

 

Mijn ziel dorst naar God, 

naar de levende God, 

wanneer mag ik nader komen 

en Gods gelaat aanschouwen?  

 

Tranen zijn mijn brood, 

bij dag en bij nacht, 

want heel de dag hoor ik zeggen: 

‘Waar is dan je God?’ 

 

Weemoed vervult mijn ziel 

nu ik mij herinner hoe 

ik meeliep in een dichte stoet 

en optrok naar het huis van God – 

een feestende menigte, 

juichend en lovend. 

 

Zingend refrein: Lied 42:3 

 

Lezen: Psalm 42: 7-11 
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Wat ben je bedroefd, mijn ziel, 

en onrustig in mij. 

Vestig je hoop op God, 

eens zal ik hem weer loven, 

mijn God die mij ziet en redt.  

 

Mijn ziel is bedroefd, 

daarom denk ik aan u, 

hier in het land van de Jordaan, 

bij de Hermon, op de top van de Misar. 

 

De roep van vloed naar vloed, 

de stem van uw waterstromen – 

al uw golven slaan 

zwaar over mij heen. 
 

Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde, 

’s nachts klinkt een lied in mij op, 

een gebed tot de God van mijn leven. 

 

Tot God, mijn rots, wil ik zeggen: 

‘Waarom vergeet u mij, 

waarom ga ik gehuld in het zwart, 

door de vijand geplaagd?’ 

 

Mij gaat door merg en been 

de hoon van mijn belagers, 

want ze zeggen heel de dag: 

‘Waar is dan je God?’ 
 

Zingend refrein: Lied 42:7 
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Lezen: Psalm 43:1-4 
 
Verschaf mij recht, o God, 
vecht voor mijn zaak. 
Bescherm mij tegen 
een liefdeloos volk, vol list en bedrog. 
 
U bent toch mijn God, mijn toevlucht, 
waarom wijst u mij af, 
waarom ga ik gehuld in het zwart, 
door de vijand geplaagd? 
 
Zend uw licht en uw waarheid, 
laten zij mij geleiden 
en brengen naar uw heilige berg, 
naar de plaats waar u woont. 
 
Dan zal ik naderen tot het altaar van God, 
tot God, mijn hoogste vreugde. 
Dan zal ik u loven bij de lier, 
God, mijn God. 
 
Zingend refrein: Lied 43:5 
 
Uitleg I (gedachten bij de psalm)  
– door ds. Piet Schelling  
 
Zingen: Lied 388:1 en 2 
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2. 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
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Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God  
naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
Uitleg II (de praktijk in Pakistan) – door Tom Kolsters  
 
Zingen: Lied 388:3, 4 en 5 
 
3. 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand , de jongste de oudste; 
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God  
naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
4. 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving, 
genadig begin van goddelijk recht. 
 
Refrein: 
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Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God  
naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
5.  
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden 
getuige van hem, een levend bewijs. 
Refrein: 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God  
naar mensen die recht doen:  
zij scheppen recht en geluk! 
 
Dankzegging en voorbeden – door diaken en voorganger 
 
We sluiten af met het Onzevader in Urdu (Pakistaans), 
uitgesproken door een kerk in Pakistan; we luisteren en 
kijken, in gedachten kunnen we meebidden:  
 
Ai hamare baap  
Onze Vader 
Tu jo asmaan par hai       
die in de hemelen zijt 
Tera naam paak mana jaye 
Uw naam worde geheiligd 
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Teri badhsjahat aaye 
Uw koninkrijk kome 
Teri marzi jaise asmaan par puri hoti hai 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel 
Zameen par bhi ho       
alzo ook op de aarde 
Hamari rooz ki roti aaj hamen de     
Geef ons heden ons dagelijks brood 
Aur jis tarah ham apne qarzdarin ko mauf kiyaa hai   
Zoals wij vergeven onze schuldenaren 
Tu bhi hamare qarz hamen mauf kiyaa hai 
vergeef zo ook onze schulden 
Aur hamen azmaisj mein na la  
En leid ons niet in verzoeking 
Balki burai se bacaa      
maar verlos ons van de boze. 
Amin         
Amen. 
 
Collecte  
 

Kinderen komen uit de kinderkerk 
 
Slotlied: ‘Komen ooit voeten gevleugeld’ (Tekst: Huub 
Oosterhuis; 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: 
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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 
 
 

 

 

 

 

 


