
Orde van dienst Grote Kerk Harlingen  Zondag 18 juli 2021  -   
In deze dienst zal Meike Ozinga worden gedoopt. 
Vijfde zondag van de zomer /  Voorganger: ds. Teunard van der Linden 
Ouderling: Jet Twijnstra / Organist: Eeuwe Zijlstra / Lector: Syds Keuning 

 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 149: 1 en 2 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ‘s Heren heiligdom. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 273: 1 en 4  
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal, 
Hij troont op onze lof. 
In woord en doop en avondmaal 
houdt Hij bij ons zijn hof. 
 
Dienst van de heilige doop 
Met de kinderen: water in het doopvont 
 
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 968: 2 en 5 
Tijdens dit lied wordt Meike binnengedragen 
 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, als kindren 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. 
  
Formulier bij de doop 
 
Gebed 
 
Doopvragen 
 
Heilige doop 
de kinderen komen bij het doopvont staan 
 
Dooptekst met handoplegging 
 
Antwoordlied 416: 1 en 2 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Vraag aan de gemeente 
Wilt u de ouders en Meike omringen  
met liefde en gebed, zodat zij haar weg in het 
leven mag vinden als kind van God?  
 
Overhandiging van de doopkaars  
doopkaart / aandenken  
 
Afsluitend lied: 416: 3 en 4 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 



Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schiftlezing: Prediker 5:1-6 en  7:1-10 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel  
Antwoordlied: Lied 207 
1. De trouw en goedheid van de Heer verschijnt 
ons elke morgen weer  
en blinkt en blijft als dauw zo fris, zolang het 
dag op aarde is.  
 
2. O Christus, schone morgenster, wees met uw 
gunst ons hart niet ver; steek al uw lichten in 
ons aan, dan kan uw heil ons niet ontgaan.  
 
3. Drijf uit, o licht, wat duister is, behoed ons 
hart voor ergernis, voor blindheid en voor 
schande en schuld; houd niet uw glans voor ons 
verhuld,  
 
4. opdat wij wandelen als bij dag en, kome wat 
er komen mag, staan vast in het geloof,  
o Heer, van U verlaten nimmermeer. 
 
De kinderen komen weer terug 
 
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
 
Slotlied: Lied 415 
1. Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Zegen 
Orgelspel  (schaal collecte bij de uitgang) 

Voor diaconie en kerk:  50- 50  


