
Orde van dienst 20 sept. 2020 – Startzondag 
‘Ja – ik ga!’    Grote Kerk Harlingen 
Voorganger ds. T.G. van der Linden 
 
Orgelspel 
Welkom 
Lied 630: 1 en 3 
1. Sta op! – Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
 
3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, - alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed 
Lied 832 (canon) 
Geroepen om op weg te gaan, 
om op te staan, te reizen 
naar een land dat God zal wijzen.. 
 
Toelichting op het thema 
 
Moment met de kinderen 
(deze gaan tijdens het lied naar de nevendienst)  
 
Lied 854 
God, soms is het donker, 
we voelen ons alleen. 
Het water van de zee 
spoelt angstig om ons heen. 
 
God, U ziet ons zitten, 
U haalt ons uit de nacht. 
We voelen vaste bodem. 
Het licht straalt onverwacht. 
 
Zitten of opstaan? 
Donker of licht? 
Vluchten of op weg gaan? 
Ik? Ik wil de zon op mijn gezicht. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Antwoordlied 912:1, 2, 5 en 6 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw heilige Geest er woon’. 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
‘k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Muzikaal intermezzo (jongeren) 
 
Groet en gebed  
Schriftlezing: Jona 3 
 
Lied 941: 1 en 2  
1. Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij die onrust mij 
in ‘t bloed is dat genade? 
 
2. Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ‘t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, - mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Lied Klaagl. 3: Het zijn de gunstbewijzen des Heren… 
 
Moment met de kinderen (2) 
Lied: Jona, Jona, ga naar Ninevé 
 
Voorstellen ds Ulbe Tjallingii 
 
Muzikaal intermezzo (jongeren)  
 
Bericht van overlijden: kaars aansteken  
In memoriam mw. Jannie Bom – de Koning en dhr. Jan Verdam 
Moment van Stilte en aansluitend zingen: 
Lied: 268:2  
Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven - 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
Gebeden met 3x gezongen Kyrie (Lied 301)  
Stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied 425   
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  
 
Zegenbede (gesproken Amen) 
Wilt u na de Zegen weer even gaan zitten en volgt u aub bij het 
uitgaan de aanwijzingen van de coördinatoren.     
 
Collecteschalen bij de uitgang > 50-50 voor diaconie en kerk 
Orgelspel 


