
Grote Kerk Harlingen, Zondag 6 februari 2022, ZWO-dienst 
Voorganger: ds T.G. van der Linden; Ouderling: Jet Twijnstra;  
Lector: Aagje Wouda; Organist: Eeuwe Zijlstra 
 
Orgelspel  
Welkom 
Zingen:  Psalm 92: 1 en 2 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de 
Here prijst, dat men Hem eer bewijst 
zijn naam is eerbied waardig 
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt  
houdt ons uw hand geborgen. 
 

2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name 
riep, die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, / met stem en 
instrument, maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des Heren. 

Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Psalm 92: 3 en 8 
3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, 
verheugd. Mijn hart is vol van vreugd,  
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer 
hand, Gij houdt het volk in stand.  
Gij zult hun hart versterken. 
 

8. Zij zullen vruchten dragen / voor ‘s Heren 
heiligdom tot in hun ouderdom,  
tot in hun grijze dagen.  
Welsprekend is hun leven: / God is hun heil, 
hun rots! Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven  
  

Introductie ZWO - dienst 
 
ZWO Kyriegebed: Om U te zien…            
             Melodie: Opwekking 407, Hoe groot zijt Gij 

Fryslân foar Rwandaliet 
Ferbûn as bern fan God út alle lânen, 
Elk is yn tel, net minder as in oar. 
Mei goed ferskaat oan kleur en taal, sa sjonge 
Wy it ferhaal fan Jezus mei elkoar. 
 
Refrein : 
It is Jo trou, o God, dy’t ús ferbynt, 
Dy’t hope jout, dy’t útkomst biedt. 
It is Jo leafde, God, dy’t oer ús skynt, 
Us leauwen bout, üs libben liedt. 
 

Wy gean op paad, as mienskip fan de Heare 
En sjong’ yn koar it liet fan Syn ferbûn, 
En op de wei dy’t troch in tjustre wrâld rint, 
Skynt ús it ljocht, troch God Syn wurd ús jûn. 
Refr. 
 
Wy krije kreft dy’t ús ferbynt as minsken, 
Wy gean op reis, as freonen hân yn hân. 
En it verhaal fan hoop’ en goede winsken 
Nimt ús op wei nei Gods beloofde lân. Refr. 

Gesprek met de kinderen 
 
Lied: Wij gaan voor even 
uit elkaar en delen nu 
het licht. Dat licht 
verteld 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. 

 
Drie verhalen van hoop uit Rwanda +  
Lied 598: 
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.’ (2x) 
 
Schiftlezing O.T: Genesis 23 + Lied 
Lied 900 
‘Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta.’ 
 
Schriftlezing N.T.: Lucas 9:10-17 



 

 

                              
 
2. Wij delen met jou 
en met iedereen 
de hoop en liefde van God 
Vijf broden, twee vissen 
de Heer die het brak 
en niemand kwam iets  
te kort. Zo mogen wij delen 
Met handen en hart, 
totdat het een overvloed wordt 
 
3. Wij delen ver weg 
we delen dichtbij 
één kerk, één wereld, één God 
Vijf broden, twee vissen 
de Heer die het brak 
en niemand kwam iets tekort 
Dat wonder voltrekt zich 
nog iedere dag, als delen een 
deel van ons wordt 
 
 

Verkondiging 
 
Orgelspel 
Antwoordlied 803: 1 en 2 
1. Uit Oer is hij getogen, 
aartsvader Abraham, 
om voortaan te geloven 
in ‘t land van Kanaän, 
om voortaan als een blinde 
te zien een donker licht, 
om voortaan helderziende 
te zijn op God gericht. 
 

2. Uit Oer is hij getogen 
ten antwoord op een stem, 
die riep hem uit den hoge 
op naar Jeruzalem. 
En allen die geloven 
zijn Abrahams geslacht, 
geboren uit den hoge, 
getogen uit de nacht. 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 416 
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. 

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. 

 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


