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zondag 15 augustus 2021 – Livestream https://youtu.be/0JHdlPeINjY 
 

“Lichtend voorbeeld; het zoutvat uit!” 
 
voorganger:      muziek/zang: 
Dhr. Jan van Keulen  Gerdine Maaskant (zang), Peter Maat (orgel) 

en Emma Visser (gitaar) 
 
 
Welk een vriend is onze Jezus 
 
You raise me up 
 
+++ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Collectedoelen:  
1ste Pioniersplek Boeiend! 
2de Koningskerk 
 
Lied Opwekking 124 – Ik bouw op U 
 
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in uw kracht,   ) 
gerust in uw bescherming.  ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. )

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. 
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied  ) 
van overwinning.   ) 2x 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. ) 

 
Stil gebed en moment van rust 
 
Votum en groet 
 
Lied Psalm 84 : 1 en 6 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer 
 
1 
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet.

6 
Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 

 
Introductie thema 
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Lied Opwekking 687 – Heer, wij mij uw weg 
 
Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg, 
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil 
aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt 
uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij uw plan; 
maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Kinderbijdrage / maandtekst Matteüs 6 : 9 – 13 
 
9 Bid daarom als volgt: 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
10 laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
11 Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
12 Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
13 En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 
Lied – Onze Vader 
 
Verootmoediging & genadeverkondiging 
 
Lied Gezang 473 : 1, 3, 5 en 6 – Neem mijn leven 
 
1 
Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
3 
Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn.

5 
Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 
6 
Neem mijn zonden en mijn schuld 
in 't beleid van uw geduld. 
Maak dat ik, opstandig kind, 
steeds de weg tot U hervind. 
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Gebed om de Heilige geest 
 
Bijbellezing Matteüs 5 : 1 – 17 
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij 
nam het woord en onderrichtte hen:  
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie 
de profeten. 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt 
worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. 
Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem 
vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft 
voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en 
eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te 
schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 
 
Verkondiging Lichtend voorbeeld; het zoutvat uit! 
 
Lied Gezang 474 : 2 en 3 – God roept, en in Hem is de kracht 
 
2 
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht.

3 
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
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Dankgebed en voorbeden, stil gebed, aansluitend gezamenlijk Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Slotlied gezang 481 : 1 en 2 – O grote God die liefde zijt 
 
1 
O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren.

2 
Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen. 

 
Wegzending en zegen 
 
En de gemeente antwoordt met: Amen! 
 
Orgelmuziek 
 


