
Scheveningen, Oude Kerk, zondag 1 augustus 2021 

Negende zondag na Trinitatis 

Morgendienst 10.30 uur 

 

Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  

 

Intochtspsalm: Psalm 65: 1 en 2  

1 De lofzang klimt uit Sions zalen  

  tot U met stil ontzag;  

  daar zal men U, o God, betalen, 

  geloften, dag bij dag;  

  Gij hoort hen, die uw heil verwachten, 

  o, Hoorder der gebeên; 

  dies zullen allerlei geslachten, 

  ootmoedig tot U treên.  

 

2 Een stroom van ongerechtigheden  

  had d’ overhand op mij;  

  maar ons weerspannig overtreden  

  verzoent en zuivert Gij.  

  Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  

  dien G’ uit al ’t aards gedruis  

  doet naad’ren, en uw heilstem horen,  

  ja, wonen in uw huis.  

 

Stil Gebed  

 

Votum en Groet  

 

Samenzang: Gezang 087  

1 Ruis, o Godsstroom der genade 

  in gemeent’ en huis en hart!  

  Laat in U gezond zich baden,  

  wat gebogen gaat door smart!  

  Stroom, o heil’ge Geest terneder 

  op het uitgedroogde land;  

  En de bloemen bloeien weder,  

  haast verwelkt door zonnebrand.  

 

2 Laat het uit Gods hemel stromen 

  in de kerken overal!  

  Van uw nederdaling dromen  

  moede harten zonder tal.  

  Nieuwe liefde, nieuwe zangen,  

  kracht, die zielen opwaarts tilt,  

  Brengt uw ruisen, die ’t verlangen 

  als een heilig lied doortrilt.  

 



3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 

  uit die milde heilfontein! 

  Laat uw ziel in ’t stof niet zinken,  

  maar in haar gereinigd zijn.  

  Laat u door haar golven dragen 

  tot waar liefde nooit verkoelt,  

  waar de kust der aardse dagen  

  door Gods vreugde wordt omspoeld.  

 

Gebed van Verootmoediging  

 

Genadeverkondiging en vermaning  

 

Samenzang: Gezang 89: 1, 2 en 3  

1 Halleluja, lof zij de Heer!  

  Aanbidt de Vader, geef Hem eer,  

  de Schepper aller dingen!  

  De roem van zijn barmhartigheid,  

  Zijn wijsheid, macht en majesteit  

  Moet al het schepsel zingen.  

 

2 Halleluja, lof zij de Zoon,  

  gedaald van ’s hemels hoge troon  

  tot heil van stervelingen!  

  Hem, die voor onze zonden stierf,  

  Ons ’t leven door zijn dood verwierf  

  moet al het schepsel zingen.  

 

3 Halleluja, de Geest zij eer!  

  Als in zijn tempel daalt Hij neer  

  in ’t hart van stervelingen!  

  Hem, die ons troost en leert en leidt,  

  en voor de hemel toebereidt,  

  moet al het schepsel zingen. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 34, 1 – 12 (NBG)  
1Het woord des Heren kwam tot mij: 2Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, 

profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Here Here: wee de herders van Israël, die 

zichzelf weiden! Moeten de herders niet de schapen weiden? 3Het vet eet gij, met de wol kleedt 

gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet; 4zwakke versterkt gij niet, zieke 

geneest gij niet, gewonde verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij 

niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. 5Zij raken verstrooid, omdat er 

geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds; zo raken zij verstrooid. 
6Mijn schapen dwalen rond op alle bergen en op elke hoge heuvel; over de gehele aarde zijn 

mijn schapen verstrooid zonder dat er iemand is die naar hen vraagt of ze zoekt. 
7Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 8Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here 

Here, omdat mijn schapen tot een prooi geworden zijn, omdat mijn schapen tot voedsel 

geworden zijn voor al het gedierte des velds doordat er geen herder is – want mijn herders 



vragen niet naar mijn schapen; de herders weiden zichzelf, maar mijn schapen weiden zij niet 

– 9daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. 10Zo zegt de Here Here: Zie, Ik zàl die 

herders! Ik eis mijn schapen van hen terug, en Ik zal een eind maken aan dat schapenweiden 

van hen. De herders zullen niet langer zichzelf weiden, Ik zal mijn schapen uit hun mond 

redden, zodat die hun niet meer tot voedsel dienen. 
11Want zo zegt de Here Here: Zie, Ik zal zélf naar mijn schapen vragen en naar hen omzien; 
12zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen 

is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn 

geraakt op de dag van wolken en duisternis.  

 

Tweede Schriftlezing: 1 Johannes 3, 1 – 8 (NBG)  
1Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en 

wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 2Geliefden, nu zijn 

wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, 

als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij 

is. 3En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is. 4Ieder, die de zonde 

doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid. 5En gij weet, dat Hij geopenbaard 

is, opdat Hij de zonden zou wegnemen, en in Hem is geen zonde. 6Een ieder, die in Hem blijft, 

zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. 
7Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk 

Hij rechtvaardig is; 8wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. 

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou. 

 

Samenzang: Gezang 64  

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,  

  dat Hij verrezen is,  

  dat Hij te midden van ons leeft  

  en eeuwig bij ons is.  

 

2 Verzonken in de diepe zee  

  is ’t vrezen voor de dood,  

  en elk kan schouwen boven ’t wee  

  der toekomst morgenrood.  

 

3 Hij leeft en zal nabij ons zijn,  

  waar alles ons verlaat,  

  en zo zal deze dag ons zijn  

  een hemel-dageraad.  

 

Verkondiging  

 

Samenzang: Gezang 120: 1 en 3  

1 O God en Heer, in ’t glorielicht 

  van ’t boventijdse leven,  

  in vreugd’ en liefd’ en in ontzag  

  wil ik aan U mij geven;  

  dat ik, gehoorzaam aan uw wil,  

  de weg ga tot de ander,  

  dat onze trouw aan U zich toon’  

  in liefde tot elkander.  



 

3 Wij danken U, God, voor uw Zoon,  

  om ons gesmaad, gebroken;  

  o Liefde, op het harde kruis  

  is ’t diepste woord gesproken.  

  Nog klinkt daarvan een echo voort,  

  waar liefde wordt gegeven,  

  en w’ in de liefde voor elkaar  

  uit uwe liefde leven.  

 

Dankgebed en voorbeden  

 

Slotlied: Psalm 87: 1, 3 en 4  

1 Zijn grondslag, zijn onwrikb’re vastigheden  

  heeft God gelegd op bergen, Hem gewijd;  

  de HEER, Die zich in Sions heil verblijdt,  

  bemint het meer dan alle Jakobs steden.  

 

3 De Filistijn, de Tyriër, de Moren,  

  zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht;  

  van Sion zal het blijde nageslacht  

  haast zeggen: “Deez’ en die is daar geboren”.  

 

4 God zal hen zelf bevestigen en schragen,  

  en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,  

  hen tellen, als in Isrel ingelijfd,  

  en doen de naam van Sions kind’ren dragen.  

 

Wegzending en zegen  

 

Orgelspel  

 

 


