Orde van dienst Grote Kerk Harlingen
Zondag 4 juli 2021 - Brugdienst
derde zondag van de zomer
Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Ouderling: Harmen Bloemhof
Organist: Eeuwe Zijlstra
Lector: Corina van der Meulen

Lofzang: Lied 885
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en
Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

Welkom

refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o
Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Zingen: Psalm 134
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de
toekomst. Gij geeft het leven tot in
eeuwigheid. refrein

2. Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

Gesprek met de kinderen

3. Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is ‘t die u bij name riep.
Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed
Zingen: Lied 971: 1 en 2
1. Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.
2. God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ‘t grote werk gedaan.
‘t Zal om onszelve gaan.

Muziek: ‘Ik wens jou’ – Trinity
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/ik-wensjou/POMS_EO_12219702
Gesprek met voorwerp en filmpjes van
Jan-Jesse van Eijck, Jurre Broersma
en Lente Los
Lied 886, Nederlandse tekst:
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig
zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Montage van de brug!
(nogmaals muziek Trinity)
Zegentekst bij het doopvont - Psalm 121:5-8:
(zachte orgelmuziek t/m de overstap)
5.

6.
7.
8.

Gebed om ontferming

De Heer beschermt je.
Hij gaat met je mee,
bij Hem ben je veilig.
Er overkomt je geen kwaad,
niet overdag en niet in de nacht.
De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.
De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

Overstap Jan-Jesse, Jurre en Lente
Uitreiking uitnodiging Jeugdkerk
en huiscatechese
(ouderling)
Afsluitend lied (met kinderlantaarn):
Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.
Gebed bij de opening van het Woord
Schiftlezing O.T.: Prediker 3:1-8
Lied 903:4
4. Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom, bronnen,
vissen in de stroom, - overal is ‘t goed te
wezen. Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
Schriftlezing N.T.: Lucas 2:40-52
Zingen: Lied 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.
Verkondiging met voorwerpentafel
Orgelspel
Wisselzang antwoordlied 154b: 1, 4, 6-10
1. Heel de schepping, prijs de Heer!
Al zijn werken, geef Hem eer!
En gij, engelen in koor,
zing uw gloria ons voor.
4. Licht en donker, dag en nacht,
strenge winter, zomer zacht,
ieder op zijn eigen tijd,
zing een lied de Heer gewijd.

Vrouwen
6. Alles wat op aarde groeit,
wat ontkiemt en wat er bloeit,
wees een kleurig lofgedicht
voor zijn vriendelijk aangezicht.
Mannen
7. Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.
Vrouwen
8. En gij mensen, allen saam,
zegen nu de hoge naam,
voeg u in het grote koor
van zijn volk de eeuwen door.
Mannen
9. Want in ‘t dodelijke uur
gaat Hij voor ons door het vuur
en Hij zal ons op doen staan
om Hem achterna te gaan.
Allen
10. Al wat leeft, wees welgemoed,
loof de Heer, want Hij is goed.
Zegen Hem dan, hier en nu,
want zijn goedheid zegent u
De kinderen zijn weer terug…
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Slotlied: Lied 634
1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Zegen
Orgelspel

(schaalcollecte bij de uitgang)

