
Liturgie 21 augustus 2022 Tjalleberd 

Thema: Mens-zijn op aarde 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Orgelspel 

Moment van stilte 

Votum en groet 

Aanvangslied: Lied 212:  1, 4  en 5 Laten wij zingend  

Gebed om ontferming 

Loflied: Lied 304   Zing van de Vader 

Inleiding op het thema ‘Mens-zijn op Aarde’ 

Lezing 1: Micha 6: 8 

Zingen: Psalm 8c  Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam,  (van dit lied wordt 

de voorzang gelezen door de vg.  Het refrein zingen we allen)  

Lezing 2: Mattheus 5: 1 t/m 10 uit de NBV 21 

Zingen: Lied 538: 1, 2 en 4  Een mens te zijn op aarde 

Overdenking  (De overdenking wordt afgesloten met een luisterlied  ‘Dat ik de 

aarde zou bewonen: https://youtu.be/O--1IcQhZk8 

Dat ik aarde zal bewonen, 
niet op vleugels als een arend, 
niet in schemer als een nachtuil, 
niet kortstondig als een bloem, 
 
niet op vinnen onder water, 
niet gejaagd en niet de jager, 
niet op hoeven, niet op klauwen, 
maar op voeten, twee 
 
om de verte te belopen, 
om de horizon te halen, 
en met handen die wat kunnen, 
kappen, ruimen, zaaien, oogsten, 

https://youtu.be/O--1IcQhZk8


 
met een neus vol levensadem, 
met een buik vol van begeren, 
met een hoofd niet in de wolken, 
wel geheven naar de zon 
 
om te overzien die aarde, 
haar te hoeden als een kudde, 
haar te dienen als een akker, 
en te noemen bij haar naam. 
 
Dat ik ben niet meer of minder, 
dan een mens, een kind van mensen, 
een van velen, een met allen, 
groot en nietig, weerloos vrij, 
 
om te zijn elkaar tot zegen, 
om te gaan een weg van dagen, 
liefdes weg, die ooit zal leiden, 
naar een menselijk bestaan. 
(H. Oosterhuis) 
 

Zingen: Lied 40 uit de Iona bundel :

 

 

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.  
 

Gebeden 

Mededelingen 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Lied 32: 1 en 4 uit de bundel ZZZ    Ga met ons mee op onze wegen 

Wegzending en zegen 

Gemeente zingt als antwoord: Lied 425 Vervuld van uw zegen  

 

 

 


