
Grote Kerk Harlingen  
4e zondag 40-dagentijd, ‘Laetare’ (Verheugt u) 
Zondag 27 maart 2022 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Rintse Twijnstra 
Lector: Syds Keuning 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 122: 1 en 3 
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen 
men mij zeide: ‘Gord u aan om naar des Heren 
huis te gaan! Kom ga met ons en doe als wij!’ 
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.  
 
3. Bid heil toe aan dit Vredesoord: dat die u mint 
bevredigd zij, dat vrede in uw wallen zij, 
gezegend zij uw muur en poort!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
om u met vrede te ontmoeten!  
Om al mijn broeders binnen u, 
om ‘s Heren tempel wil ik u,  
o stad van God, met vrede groeten. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 274: 1 en 2 
1. Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 
2. Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 274: 3 
3. Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
 

Toelichting 4e liturgische bloemschikking 
Veertigdagentijd 
‘De toekomst tegemoet’ 
 
Lied: 886 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
May my will forever be 
evermore your own. 
Never let my heart grow cold. 
Never let me go. 
Abba, Father, let me be 
yours and yours alone. 
 
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. 
 
Gesprek met de kinderen 
Veertigdagentijd 2022 
 
Slinger van verhalen, voorwerp  
van de week en post 
 
Projectlied:  
Een slinger van verhalen gaat 
als teken door de tijd, 
vertelt wat ons te wachten staat, 
dat God zijn volk bevrijdt. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Vierde zondag: 
Wij bloeien op en krijgen kleur 
omdat dat Heer ons voedt. 
Vertrouw op Hem en vraag gerust. 
Hij maakt het leven goed. 
Refrein 
 
Afsluitend gebed  
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Ezechiël 34:1-12 
 
 
 



 

 

Zingen: Psalm 79: 5 
5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille wateren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht  
uw goedheid en uw kracht,  
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Schriftlezing: Lucas 15: 1-10 
 
Zingen: Lied 184 
1. De herder heeft zich niet vergist, 
de schapen zijn geteld. 
Maar één klein schaapje wordt vermist, 
dat dwaalt nog op het veld. 
 
2. De herder neemt zijn stok en staf 
en zoekt het overal. 
Kwam er een wolf op ‘t schaapje af, 
of maakte het een val? 
 
3. Het is al donker en al laat 
als Hij het schaapje vindt. 
Hij streelt het zacht en is niet kwaad, 
maar draagt het als een kind. 
 
4. Hij draagt het op zijn sterke rug 
ver buiten de woestijn. 
Hij brengt het naar de kooi terug, 
daar zal het veilig zijn. 
 
5. Al is het schaapje eigenwijs 
en gaat het honderd keer 
niet met de kudde mee op reis, 
de herder zoekt het weer. 
 
Schriftlezing: Lucas 15:11-32 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
 

 
Antwoordlied: Psalm 103: 1 en 5 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
Presentatie project Gambia door KosterKees 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied:  Lied 561 
1. O liefde die verborgen zijt 
in diepe stilten eeuwigheid, 
erbarm u over ons bestaan, 
het wordt verraden en verdaan. 
 
2. Hoe achtloos in ons midden wordt 
het kostbaar mensenbloed gestort 
en in het onbarmhartig licht 
het kruis des Heren opgericht. 
 
3. De minsten van de mensen zijn 
daar uitgestrekt in angst en pijn. 
Tot aan het eind der wereld lijdt 
Christus in hun verlatenheid. 
 
4. O liefde uit de eeuwigheid 
die met ons mens geworden zijt, 
wij bidden, laat ons niet alleen 
in al het duister om ons heen, 
 
5. opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


