
Grote Kerk Harlingen  13 maart 2022 
 
2e zondag 40-dagentijd, ‘Reminiscere’ 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Wanner Los 
Lector: Lies Hager 
Organist: Bauke van der Meer 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 25: 1 en 2 
1. Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten, 
 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen Ge uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
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 2e liturgische bloemschikking 
Veertigdagentijd 
‘De toekomst tegemoet’ 

Lied: 272: 1 en 4 
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, 
leren alleen te zijn met U  
die geest en waarheid zijt. 
 
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn 
Vader, vernam de stem van ‘t leed  
die van de aarde schreit. 
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot 
dader, opdat de wereld weet  
van uw barmhartigheid. 
 
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. 
 
Tweede zondag: 
Wat vruchtbaar in de aarde valt 
blijft daardoor juist bestaan, 
omdat Gods hand bewaren zal 
wat nooit voorbij mag gaan. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Afsluitend gebed  
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Lucas 9 vers 28 – 36 
 
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: 281: 1 t/m 5 
 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 
2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 
 
3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 
 
4. Gij roept ons met een nieuwe naam 
uit dit genadeloos bestaan: 
Kyrie eleison! 
 
5. Dat ieder die zich tot U wendt 
de gloed van uw genade kent. 
Kyrie eleison! 
  
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 418 
1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
2. Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - 
vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


