
Orde van dienst Grote Kerk Harlingen 
Zondag 26 september 2021 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra  
Organist: Eeuwe Zijlstra 
Lector: Frank Belt 
Aanvang van de dienst: 10.00 uur 
Ontvangst met koffie vanaf 9.30 uur 
 
 
Welkom 
Aanvangslied: Psalm 98: 1  
1. Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 98: 4  
4. Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken wees verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Gebed om ontferming 
Loflied: Lied 280:1 – 5 
 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 

waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Gesprek met de kinderen (1) 
De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
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. 
 
Schiftlezing: Jeremia 29: 1-14 
 
Zingen: Lied 313:1 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
Schriftlezing: Mattheus 5:13-16 
 
Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
Orgelspel 
Antwoordlied: Lied van de Geest, 701  
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 



 
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de 
bergen, zoekend naar een plaats onder de 
hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op 
het wonder dat zich daar ontvouwt,  
verborgen voor ons oog. 
 
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder 
weerga, maakt de tongen los, taal en 
getuigenis,  
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 
 
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 
 
Gesprek met de kinderen (2) 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed 
en Onze Vader 
 
Slotlied 600: 2, 4 en 5 
2. Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit Licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
4. Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood, 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
5. Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
Orgelspel  
 
Collecte bij de uitgang 
 
We verlaten de kerk via de Toren. 
 
Voortzetting van de dienst  
(zegen en samenzang)  
met alle Harlinger kerken, aangesloten bij de 
Werkgemeenschap van Kerken  
– buiten op het plein.  
 
Hiervoor is een apart liederenblad 


