
Liturgie zondag 14 augustus 2022, 9.30 uur. 
 

Voorganger   : da. Nel van den Briel (Oudeschoot) 
 

Dienst van de Voorbereiding 
 
Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied: Lied 287: 1 en 2, ‘Rond het licht dat leven doet’ 
 

Bemoediging en groet 
 

Vervolg aanvangslied: lied 287: 5 
 

(allen gaan zitten) 
 

Stil gebed 

 
Drempelgebed 

 
Zingen: Lied 833: 1 en 2,  

1. ‘Take, o take me as I am’ 
2. ‘Neem mij aan zoals ik ben’ 

 
Kyriegebed 

 
Glorialied: Lied 304, ‘Zing van de Vader’ 

 

Dienst van de Schriften 
 

Inleiding thema: De balk en de splinter  

 
Zingen: lied 330, ‘Woord dat ruimte schept’ 

 
Luisterlied: Lied 773: ‘Van grond en vuur’ 

Youtube: https://m.youtube.com/watch?v=k-b_ip9W3uQ&vidve=5727&autoplay=1 

of: https://www.youtube.com/watch?v=k-b_ip9W3uQ&authuser=0 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, 
van licht en stem, 
uw evenbeeld. 

Volk dat in duisternis gaat, 
mensen met stomheid geslagen, 
het zal geschieden, zegt Hij, 
dat zij weer glanzen als nieuw. 

Van licht en stem 
zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 

https://m.youtube.com/watch?v=k-b_ip9W3uQ&vidve=5727&autoplay=1
https://www.youtube.com/watch?v=k-b_ip9W3uQ&authuser=0


Niet meer beklemd en verdeeld 
niet meer in woorden gevangen 
één en gekend en bevrijd 
eindelijk mens zal ik zijn. 

Van licht en stem 
zult Gij ons maken, 
uw evenbeeld. 

Daar staat de stoel van het recht, 
daar zal staan de tafel der armen, 
dan is de dag van het lam, 
zie, Ik kom haastig, zegt Hij. 

Van grond en vuur zult Gij ons maken, 
hoog op rotsen, aan levend water, 
van geur en smaak, 
van licht en stem, 
uw evenbeeld. 

Evangelielezing: Mattheus 7: 1-5  
 

Zingen: lied 534, ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 

Overdenking 
 

Moment van stilte 
 

Orgelspel 
 

Zingen: 

 
 

  



2.Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  

Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd' ling is?  

Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  

Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  

 

3.Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'  

Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?  

Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,  

opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?  

 

4.Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!  

Wil je luist' ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,  

Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept  

en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?  

 

5.Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  

Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  

Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  

en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 

 

Dienst van de Gebeden en Gaven 
 

Mededelingen 
 

Collecte: 
1. Zomerzending: Egypte 

2. Kerkelijk werk 
 

Gebeden 

 

Slotlied: Lied 425, ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

Wegzending en zegen 

 
Zingen: ‘Amen, amen, amen’ 


