
Orde van dienst zondag 31 jan. 2021    Gebeden – stil Gebed  - Onze Vader 
Grote Kerk Harlingen 
Voorganger: mw. ds. E. K. Zwerver, Schettens   Slotlied 905 : 1 en 4 
        1. Wie zich door God alleen laat leiden 
Orgelspel en welkom      enkel van Hem zijn heil verwacht, 
        weet Hem nabij, ook in de tijden 
Introituspsalm: LB 66: 1       die dreigend zwart zijn als de nacht 
Breek, aarde, uit in jubelzangen,     Want wie op God alleen vertrouwt, 
Gods glorierijke naam ter eer.     heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer.     4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
Uw tegenstanders, diep gebogen,     doe wat uw hand vindt om te doen. 
aanvaarden veinzend uw beleid.     Weet dat de hemel zelf u zegent, 
Heel d'aarde moet uw naam verhogen,    u brengt naar weiden fris en groen. 
psalmzingen uwe majesteit.     Wie zich op God alleen verlaat, 
        weet dat Hij altijd met ons gaat. 
Aansluitend antifoon L.B. 514 b : 
Heel de aarde zal U aanbidden, leven Uw naam 
        Zegen met gesproken Amen 
Stil gebed, bemoediging en groet 
Gebed om ontferming  
        De collecte vandaag is voor Diaconie en Kerk (50-50) 
Zingen LB 150a: 1, 2  
        de Diaconie collecte gaat naar Kerk in Actie > JOP 
1. Geprezen zij God, gij engelen koor 
dat steeds naar Hem hoort, prijst Hem om zijn woord. 
Gij hemelen, loof Hem, wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2. Geprezen zij God, gij allen op aard, 
aanbid Hem, die u als kind’ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem, 
beantwoordt zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
 
Prediker 2, 20-27 en Mattheüs 6, 19-23 (NBV) 
 
Lied: LLO 2,34  
“Kom tot ons, o langverwachte”: 1, 2, 3, 4 

z.o.z. 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Lied LB 840 

1 Lieve Heer, Gij zegt `kom' en ik kom, - 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt `kom' en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt `ga' en ik ga, 
Gij zegt `ga' en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg `kom' en Gij komt, 
ik zeg `kom' en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 



 

 
 
Lied LLO 2, 34 : 1-2-3 en 4 > Kom tot ons, o langverwachte 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


