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Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel op  
zondag 23 juni te Oostvoorne 

 
In het weekend van het Orgelfeest 

 
 

    
 
 

Motto: 

“Het wonderlijke verhaal van de tien klanken” 
 

 
 
 
Voorganger: ds. Piet Schelling 
Organist:  Jolanda Zwoferink 
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Orgelspel  - voor de dienst speelt de organist:  

- ‘Psalm 116’, van Hendrik Speuy (ca. 1575-1625) 

- ‘Wer nur den lieben Gott lässt walten‘, van  Karl 
Gottlieb Umbreit (1763-1829) 

 
Verwelkoming 
 
Zingen: Lied 215:1, 3                          (Hierbij gaan we staan) 

 
Al wat geliefd is en vertrouwd, 
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
met glans en heerlijkheid verguld, 
want het bestaat in Gods geduld. 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 215:7 
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Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedre dag 
als ons gebed U loven mag.                  (Hierna gaan we zitten) 
 
Gebed van inkeer 
 
Glorialied voor zondag Trinitatis: Lied 726:1 en 6 
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God uit God, eerste - geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
heilige Geest die levend maakt. 
 
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 150 (Vertaling:  
de Naardense Bijbel) 
 
Alleluia,  
 
looft God in zijn heilig domein, 
looft hem in zijn machtig gewelf; 
 
looft hem in zijn moedige daden, 
looft hem om het vele van zijn grootheid; 
 
looft hem met een stoot op een ramshoorn, 
looft hem met lier en harp; 
 
looft hem met paukslag en reidans, 
looft hem met snaren en panfluit; 
 
looft hem met klankrijke cimbels, 
looft hem met schallen cimbalen; 
 
alle levensadem love de Éne: alleluia! 



5 
 

Zingen: Lied 154b:1, 6 en 10 
 

  
Alles wat op aarde groeit, 
wat ontkiemt en wat er bloeit, 
wees een kleurig lofgedicht 
voor zijn vriendelijk aangezicht. 
 
Al wat leeft, wees welgemoed 
loof de Heer, want Hij is goed. 
Zegen Hem dan, hier en nu 
want zijn goedheid zegent u. 
 
Voor jong en oud – ‘Het verhaal van de vaas’ 
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Zingen: ‘Het lied van de tien’ – liedje bij Psalm 150 
(melodie ‘In Holland staat een huis’) 
 
Tien bloemen in een vaas, 
tien bloemen in een vaas. 
Zij zijn het beeld van jou en mij 
zij spreken over ons en wij. 
Tien bloemen in een vaas, 
tien bloemen in een vaas. 
 
Tien spelers van muziek, 
tien spelers van muziek. 
Zij vormen samen een orkest 
en met elkaar zijn zij het best. 
Tien spelers van muziek, 
tien spelers van muziek. 

 
(Hierna gaan de kinderen naar de kinderkerk) 

 

Preek – met als motto:  “Het wonderlijke verhaal van de tien 
klanken” 
 
Orgelmuziek: “Beautiful sounds on the organ“ 
 
Gebeden 
 
Collecte  - tijdens de collecte luisteren we naar de 
klanken van het orgel,  dat “Andante”, van  Joseph 
Haydn (1732-1809) ten gehore brengt        
                       

(Kinderen komen tijdens de collecte terug) 
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Viering van de Maaltijd van de Heer 
 

Zingen: Lied 381:4 en 5 

 
 
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg m'in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
(Tijdens het zingen van dit lied nemen de ambtsdragers 
plaats achter de tafel en wordt de tafel klaargemaakt) 
 
Nodiging  

 
Vredegroet en vredewens 
 
v. De vrede van de Heer zal bij u zijn! 
g. DE HEER ZAL U BEWAREN! 
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We wensen elkaar de vrede van Christus 
 
v.  Verheft uw harten. 
g.  WIJ HEBBEN ONS HART BIJ DE HEER! 
v.  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
g.  HIJ IS ONZE DANKBAARHEUID WAARDIG. 
v. U, God danken wij. 
 
Tafelgebed 
 
v. Danken wij, God, want U doet ons leven. 

……. 
……. 
Met al wie ons zijn voorgegaan, 
met wie leefden van uw liefde, 
met wie uw trouw bezongen 
stemmen wij hier in en zingen U toe: 

 
Zingen: Lied 405:4  
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v.   U , God, danken wij 
om Jezus, uw Zoon, in wie uw trouw tot stralen 
kwam. 

       ……. 
       ……. 
      Zo bidden wij U in de naam van Hem, 
      die ons heeft leren bidden: 

g.  ONZE VADER DIE IN DE HEMELEN ZIJT…. 
 
Zingen: Lied 377:1 en 4 (organist speelt het voor) 

 
 
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
o, Lam van God, ik kom. 
 
Uitnodiging brood en wijn te ontvangen 
 
Delen van brood en wijn 
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Tijdens het delen van brood en wijn speelt de organist uit 
Triosonate IV | BWV 528, van Johann Sebastian Bach 
(1685-1750), ´Andante‘ 
 
Dankgebed 

 
Slotlied – Lied 150 
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Wegzending en zegen – de zegen wordt beantwoord 
met zingend ‘Amen’ 
 

In het orgelspel na de dienst zal nogmaals ´Psalm 150´ 
klinken 


