
 
 

Orde van dienst zondag 24 jan. 2021 
Grote Kerk Harlingen 
Voorganger ds. Teunard van der Linden 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel en welkom 
Lied: Psalm 134 
 
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ‘t die u bij name riep. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet  
Drempelgebed 
 
Lied: Kom met het licht van uw vertrouwen 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kom-met-het-
licht-van-uw-ontferming/ 

 
Gebed om ontferming    
Geloofsbelijdenis gezongen:  
Lied 968: 2 en 5 
 
2. Door God bijeen vergaderd, één volk dat 
Hem behoort, als kinderen van één Vader; één 
doop, één Geest, één woord. Zo offert 
allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is 
aller zegen, één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, met Vader, Zoon 
en Geest, met alwie overwonnen, alwie zijn 
trouw geweest. Bewijs ons uw genade, dan 
zingen wij bevrijd de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed 
Schriftlezing Marcus 1: 14-20 
Lied 333: Kom, Geest van God, maak onze 
harten open, dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Kinderlied Simon en Andreas 
https://www.youtube.com/watch?v=Jj3bEd0mLGg 
 
GEBEDEN  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
en Onze Vader 
 
Slotlied 534  
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 
3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven 
is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
het levend woord, de Zoon van God. 
 
ZENDING EN ZEGEN 
Zegen 
 
Orgelspel 
Collecte: wilt u bijdragen aan de collecte?  
Van harte aanbevolen. Kijk voor meer info  
op de bijgaande zondagsbrief. 


