
Orde van dienst   Grote Kerk Harlingen 
Zondag 2 mei 2021 Voorganger: dhr.  Herke Giliam 
Ouderling: Harmen Bloemhof  
Organist: Bauke van der Meer 
Lector: Corina van der Meulen 
Voorzanger: Harmen Bloemhof / vleugel: Trudy Baard 
 
INTOCHTSLIED : 608 {b} 
https://www.youtube.com/watch?v=jrbt3HDdx_Y 
 
STIL GEBED 
VOTUM EN GROET 
 
PSALMGEBED 119 {v} 
Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven 
en mij houden aan uw woord. 
Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien 
hoe wonderlijk mooi uw wet is. 
Ik ben een vreemdeling op aarde, 
verberg uw geboden niet voor mij. 
 
8 Mijn ziel wordt van verlangen hier verteerd 
om U te dienen op de rechte wijze. 
Maar wie zich overmoedig van U keert, 
wie weigert om uw grote naam te prijzen, 
die wordt door U, zoals uw woord ons leert, 
met vloek bedreigd. Gij zult hem van U wijzen. 
 
Neem spot en verachting van mij weg, 
want ik heb uw richtlijnen gevolgd. 
Al spannen machtigen tegen mij samen, 
uw dienaar blijft uw wetten overdenken. 
Uw richtlijnen verheugen mij, 
ze geven mij goede raad. 
                 
VEROOTMOEDIGINGSGEBED 
WOORD VAN VERGEVING 
 
Zingen: lied 103: 1  
Zegen mijn ziel, de grote naam des heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren. 
Vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
WOORD VAN DANKBAARHEID 
Lied 103 : 5 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Gebed om de geest 
Kindermoment:  Bij ons in de tún…. ( + foto) 
 
Schriftlezing: Deut. 4 : 32 – 40 
Zingen Lied 598 
Dans not obscurité, allume le feu qui ne s’é- teint jamais, ne 
s’étient jamais. (2x) 

vertaling: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft (2x) 
Schiftlezing: Joh. 15 : 1 – 8 
 
Zingen lied 656 
1. Ik ben de wijnstok,  
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u – 
dan vindt Hij vruchten hier.  
Zing voor de Vader de wijngaardenier,  
dus blijf in Mij, Ik blijf in u –  
dan vindt Hij vruchten hier. 
 
2. Ranken onvruchtbaar  
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg:  
zij moeten branden. – Dus blijf in mij, ik blijf in u , –  
‘t Is de waarheid wat ik zeg. 
Zing voor de Zoon, want zijn woord is uw weg – 
dus blijf in Mij, ik blijf in u –  
‘t is de waarheid wat ik zeg. 
 
Tekst van deze morgen: 
Deut 4 : 36b : en zijn woorden hebt u gehoord uit het midden van 
het vuur…. 
Joh. 15: 3 Jullie zijn al rein door het woord dat Ik tot jullie gesproken 
heb…… 
 

Preek 
Orgelspel 
Lied 970 
https://www.youtube.com/watch?v=2b0zpHbV6P0 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Slotlied: Lied 753 
1 Er is een land van louter licht 
waar heilgen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
2 Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
3 Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 
 
4 Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
5 Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
 
6 God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 
Zegen / orgelspel  / schaalcollecte 

https://www.youtube.com/watch?v=2b0zpHbV6P0

