
 
 

Orde van dienst biddag, 10 maart 2021 
Grote Kerk Harlingen 
Voorganger ds. T.G. van der Linden 
 
VOORBEREIDING 
Orgelspel en welkom 
 
Lied: Psalm 127: 1 en 2 

 
Wanneer de Heer het huis niet bouwt, 
is, alle metselwerk ten spijt, 
de opbouw niets dan ijdelheid. 
Wanneer de Heer de wacht niet houdt, 
geen wachter die de vijand keert, 
geen stadsmuur die zijn aanval weert. 
 
Voor dag en dauw reeds op te staan 
en op te zijn tot ‘s avonds laat, 
hard werken voor slechts weinig baat 
en schamel brood, ‘t is niets dan waan. 
Hij geeft het immers wie Hij mint, 
als in de slaap, als aan een kind. 

 
Stil gebed, bemoediging en groet  
 
Aandacht bloemschikking 
‘Zorg voor de aarde’ 
 
Lied: ‘Je krijgt de groeten van Jezus’ 
 
Gebed om ontferming    
Geloofsbelijdenis gezongen:  
Lied 968: 2 en 5 
 
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. 
 
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 - Lied 333  
Kom, Geest van God, maak onze harten open,  
dat Christus bij ons woning vindt. 

Schriftlezing Marcus 4: 26-34 
Orgellied ‘Zegen ons, Algoede’ 
 
Uitleg en verkondiging 
Orgelspel 
 
Antwoordlied 841: 1 en 2 
Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd-uit; 
 
geloof om veel te geven, 
te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

 
GEBEDEN  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  
Luthers Avondgebed 
 
Slotlied 536: 2, 3 en 4  
De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ‘t offer zijt gegaan. 

 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Zegen 
Orgelspel, collecteschalen bij de uitgang 


