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Liturgie Oostvoorne op 21 februari 2021  
de eerste zondag van de veertigdagentijd 

 

Voorganger:   Piet Schelling 
Organist: Ron van halen 
Zangeressen: Elly Bakker, Elly van der Hoek, Paulien Huizer 
Altfluitiste: Elly Bakker 
Lectrice: Els van den Berg 
Kleur:  Paars 
 
Orgelspel 
 
Welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
Zingen: Lied 215:1 en 7     
 
Moment van stilte, bemoediging en groet 
 
Zingen van Psalm van de eerste zondag in de veertigdagentijd: Lied 91a:1, 2 en 3 

 
Gebed voor mensen in nood – er zijn drie gebedsintenties; elke intentie sluiten we af met 
‘Daarom roepen wij U aan’, gevolgd door het zingen van Lied 301a 

 
Kindermoment: ‘Happy stones’  
 
Lied bij de Happy stones (Tekst: Piet Schelling; melodie: Nederlands volkslied ‘Altijd is 
Kortjakje ziek’ – melodie ook in Lied 955) 
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Met die steen is iets gebeurd, 
iemand heeft hem mooi gekleurd. 
In die kleuren staat geschreven 
dat wij vrolijk mogen leven. 
Geef de wereld happy stones  
zonder aanzien des persoons. 
 
Bij de lezing en de uitleg 
 
Gebed van de zondag op muziek gezet 

2. Wees hier aanwezig met eindeloze liefde, 
Wees hier aanwezig, bewogen en gezien.    
 
3. Hoor ons, Getrouwe, nu wij ons ontvouwen, 
hoor ons verlangen naar onbegrensde hoop.   
 
4. Laat ons niet leven, gevangen in de leegte, 
laat ons niet achter, verlaten en verdwaald.  

 
5. Dank voor de vrede door U aan ons gegeven, 
dank voor uw goedheid, ontwaakt in onze tijd. 
 
Lezingen uit de Bijbel – door lector  
 

Uit de Thora: Exodus 15:22-26 - na het ondergaan in het water van de Schelfzee 
komt Israël in de woestijn 

 
Uit het Evangelie: Marcus 1:12-13 -  na het ondergaan in het water van de Jordaan 

komt Jezus in de woestijn 
 
Muziek: Menuet uit de suite 'les Fleurs' van Delavigne - door Elly Bakker 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 539:1 t/m 5 
 
Dankzegging en gebeden 
 
Collectes  
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Slotlied: ‘Leid Gij mij, wees mijn bevrijder’ (Sytze de Vries, Het liefste lied)  

 
 
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.  
 
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. 
 
Wegzending en zegen (voorganger antwoordt met Amen) 

 
 

 


