
 
 

Orde van dienst zondag 21 maart 2021 
Grote Kerk Harlingen 5e zondag in de Veertigdagen 
‘Judica – verschaf mij recht’ Psalm 43:1 
Voorganger:  ds. S. Ypma, Franeker 
Voorzanger: Ids Albertsma 
Organist : Eeuwe Zijlstra 
Vleugel :  Trudy Baard 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel en welkom 
Aanvagslied: Psalm 43: 1 en 2  

1. O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o HEER, mijn toeverlaat. 

 
2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 

de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 

 
Stil gebed, bemoediging en groet  
Drempelgebed 
Lied: Psalm 43: 3 
 

3. O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 

 
Aandacht bloemschikking: 
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ Mt. 25:35 
 
Orgelimprovisatie Psalm 43  
 O Here God, kom mij bevrijden, 
 zend mij uw waarheid en uw licht 
 die naar uw heilge berg mij leiden, 
 waar Gij mij woning wilt bereiden. 
 Geef dat ik door U opgericht 
 kom voor uw aangezicht. 
 
Gebed om ontferming    
 
Moment met de kinderen  
Lied (opname) ‘Waar twee of drie’ 
 
DIENST VAN HET WOORD: 
Gebed  
 
Schriftlezing: Genesis 18: 1-15 en Johannes 12: 20-28 
 
Lied via youtube geschreven door Huub Oosterhuis 
:https://www.youtube.com/watch?v=7cXNjfp4520 

Wie zijn leven niet wil geven, niet wil delen,  
met een ander, gaat verloren. 
Wie wil geven wat hij heeft, die zal leven, opgegeten,  
die zal weten dat hij leeft. 

(gezongen door Trijntje Oosterhuis) 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
Antwoordlied: Lied 556: 1, 2 en 3 

1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 

 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 

 
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
GEBEDEN  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader.  
Met acclamatie 535f  :  

‘Doe mij recht o God, vecht voor mijn zaak’. 
 
Slotlied: Lied 838: 1, 2 en 4 

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. 

 
4. Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

 
Zegen 
Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=7cXNjfp4520

