
 
 

Orde van dienst 
 

zondag 19 september A.D. 2021 
Grote Kerk Harlingen 

 

Dienst met bevestiging en inzegening huwelijk  
Teunard van der Linden en Coby van der Meer 

 
 

Voorganger: ds Cees Glashouwer 
Ouderling van dienst: Jet Twijnstra 

Lector: Jan de Jong 
Organist: Eeuwe Zijlstra 

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen 
 

Aanvang 9.30 uur  
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Van harte welkom in de Dom van Almenum: de Grote Kerk 
van Harlingen. De kerk staat gebouwd op een oude terp, waar 
in het jaar 777 voor het eerst een kapel werd gebouwd, in de 
dagen van Willibrord en Bonifatius. Van deze kapel werd eind 
jaren vijftig de vloer teruggevonden, evenals de resten van 
een tweede, latere kapel. De huidige kerk is gebouwd in de 
vorm van de Grieks kruis, met vier gelijke zijden:  
 
 
 
De opening vond plaats op 1 januari 1775. De kerk verving de 
oude St. Michaëlskerk uit 1200. Van deze kerk staat de toren 
nog fier overeind, als oudste bouwwerk van de stad.  
De Michaëlskerk ging in 1580 over in handen van de 
Reformatie. Willem van Oranje werd toen stadhouder van 
Friesland. Het monumentale Hinszorgel dateert uit 1776 en 
telt 2300 pijpen. 
 
Vandaag vindt tijdens de dienst een huwelijksviering plaats. 
Vandaar de knielbank voorin kerk, dicht bij het doopvont,  
en de twee stoelen aan het eind van rode loper.  
Het bruidspaar is blij deze dienst vandaag te kunnen beleven 
in het bijzijn van familie, vrienden en bekenden, in het midden 
van de gemeente.  

 
Wij wensen u een fijne en gezegende dienst! 

 
 
 
 

Met elkaar zorgen we voor voldoende afstand, door heel de 
kerkruimte te benutten. Bij de felicitatie na afloop wordt u rij voor rij 

uitgenodigd. Er staat koffie to go en een traktatie voor u klaar.  
Wilt u deze zoveel mogelijk buiten nuttigen? 
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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel vooraf 
 
- Jan Zwart (1877-1937), Canonisch voorspel en koraal  
  Psalm 84.  
 
- J.S. Bach (1685-1750), Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit,  
  uit Cantate 106. 
 
- Henri Purcell (1659-1695), Trumpet Tune in D-major. 
 
- Jeremiah Clarke (1673-1707), The Prince of Denmark March. 
 
 
Binnenkomst kerkenraad en bruidspaar (gemeente: staan) 
Muziek: J. Chr. Oley (1738–1789), melodie  Psalm 8. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Psalm 33:1  
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Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Psalm 33:8 
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefde ons leiden, 
uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten,  
geef ons moed en krachten, nu en voor altijd 
 
Gebed om ontferming  
 
Glorialied 657:1, 3 en 4 
Zolang wij ademhalen, 
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
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Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop, 
het stijgt de angst te boven, 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
Gesprek met de kinderen  
 
Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar 
 
Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld. 
 

 Straks zoeken wij elkaar weer op,  
 en elk heeft zijn verhaal. 
 Het licht verbindt ons met elkaar,  
 het is voor allemaal. 
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DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing O.T. Jesaja 28:23-29  
   
   Spreuken 31:10 en 11 en 25-31  
 
Zingen: Lied 791: 1 en 2 

 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
Schriftlezing N.T.  I Johannes 4:7-13 
 
 
Zingen: Lied 791: 3 en 4  
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3. Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
J.S. Bach (1685-1750), Sinfonia, BWV 156. 
 
Antwoordlied: Lied 833 

 
Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 
Nim my, nim my sa’t ik bin  
Wiis my hoe’t ik wêze sil;  
Set jo segel op myn siel en libje yn my. 
 

 
(de kinderen komen terug in de kerk) 
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HUWELIJKSINZEGING 
 
Gebedstekst bij de huwelijksinzegening, Dienstboek II, 716 
 
Zingen: Lied 686, melodie ‘Gelukkig is het land’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wij zijn in Hem gedoopt 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
Wie weet vanwaar Hij 
komt, wie wordt zijn licht 
gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 

 
3. De Geest die ons 
bewoont, verzucht en 
smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, vol-
tooi wat Gij begonnen zijt.



 
 

Trouwbelofte  
 
Inzegening met handoplegging 
 
Antwoordlied (staande): Lied 868:1, 2 en 4 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt zijn heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft  
gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Huisbijbel en huwelijkskaars 
en aandenken van de kinderen 
 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden 
Stil gebed en Onze Vader (allen) 
 
in verbondenheid met stad en wereld 
luidt tijdens het Onze Vader de grote kerkklok 
                                                
                                                   9 
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Onze Vader, Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van den boze. 
Want van U is het Koninkrijk, 
en de kracht  
en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid. Amen. 
 
De collecte vindt plaats bij de uitgang, zowel bij de 
toreningang als bij de uitgang rechts. Daar kunt u uw giften 
op de daarvoor bestemde schaal leggen. Uw gaven worden 
50/50 % verdeeld tussen Diaconie en Kerk. 
 
 
ZENDING EN ZEGEN  
 
Slotsamenzang: Lied 423 (staande) 
 
Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht voor hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
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Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu! 
 
Zegen   
Beantwoord met gezongen Amen (uit Credo, Lied 340b) 

(de gemeente gaat zitten) 

                                ------------- 

 Overhandiging huwelijkscadeau  

 Afsluitend Lied, melodie Lied 675 
 

Teunard en Coby 
bleven geloven, 

hopen, uitzien naar dit feest. 
Huwelijkse zegen 
hier rijk verkregen 

blij bevestigd  
in Woord en Geest. 

Wij zijn getuigen 
die ons verheugen, 
met jullie bidden 

hier in ons midden, 
geluk bloeit lang rondom,  

Halleluja. 
Trouw je omgeven 

dankbaar mag leven 
vrijuit kunt vieren, 
mensen en dieren, 

het leven vreugdevol, Halleluja. 
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Wat zij verlangen 
aandacht ontvangen 

hopen, uitzien, als een echt paar. 
In de gemeente 

steeds welkom weten 
we zijn verbonden met elkaar. 

Zo veilig wonen 
op krachten komen 

goede harmonie 
in de pastorie 

vrolijk vol levenslust,  
Halleluja. 

Hier in Harlingen 
je kunt omringen. 

Als blijk van grote dank 
een echte kerkenbank, 

goed voor de zielenrust, Halleluja. 
 

© Harmen L. Bloemhof, Harlingen sept. 2021. 

 
 
Voorbereiding felicitaties voorin de kerk  
 
Feestelijk orgelspel:  
- Jean Joseph Mouret (1682-1738), Symphonie de Fanfares. 
 
- G.F. Händel (1685 – 1759), March; Occasional oratoria. 
 
Tijdens de felicitatie: Friese liedjes, licht op muziek gezet! 
 
 

Felicitaties en koffie gaan rij voor rij. Eerst beneden, daarna 
van boven. Wij volgen de aanwijzingen van de coördinatoren. 


