
Grote Kerk Harlingen 
Zondag 6 maart 2022, Gezinsviering 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Ymieke Miedema 
Lector: Aagje Wouda 
Organist: Eeuwe Zijlstra 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Welkom 
 
Zingen: Psalm 91: 1 en 2 
1. Heil hem wien God een plaats bereidt  
in zijn verheven woning:  
hij overnacht in veiligheid  
bij een almachtig koning.  
Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,  
mijn toevlucht en mijn veste,  
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt  
voor mij altijd het beste.  
 
2. God redt uw ziel van nood en dood,  
Hij heeft u aangenomen:  
een vogel, die ternauwernood  
is aan de strik ontkomen.  
De Heer zal over uw bestaan  
zijn sterke vleugels breiden.  
Hij is, in trouw u toegedaan,  
uw schild en pantser beide. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
2. Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom ons leven zijn. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 
 
Inleiding op de viering 
 
Ie liturgische bloemschikking 
Veertigdagentijd, toelichting 
Thema: ‘De toekomst tegemoet’ 
 

Lied: 539: 1 en 5 
1. Jezus, diep in de woestijn, 
eenzaam en vol vragen, 
voerde daar een zware strijd 
veertig lange dagen. 
 
5. Jezus, diep in de woestijn, 
veertig lange dagen, 
bleef het in de zware strijd 
met Gods woorden wagen. 
 
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. 
 
Eerste zondag: 
Maria knielt bij Jezus neer, 
zo laat zij zien wat komt. 
Het ruikt in dit verhaal naar méér: 
Gods rijk komt van de grond. 
 
Refrein: 
Wij vieren een bijzonder feest, 
het leven wordt gevierd. 
En wie met ons verhalen leest 
ontdekt: dat feest is hier! 
 
Werkstukken door de kinderen 
 
Afsluitend gebed  
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: Genesis 11 
 
Lied: 991: 1 t / 4 
1. De eersten zijn de laatsten, 
wie nakomt gaat voorop, 
zij moeten zich niet haasten, 
die leven van de hoop. 
 
2. God moge ons behoeden, 
wij zien elkander aan, 
de broeder kent de broeder 
als een die voor moet gaan. 
 
3. Zo staat het voorgeschreven, 
zo is het steeds voorzegd, 



 

 

wie achter is gebleven 
krijgt eerstgeboorterecht. 
 
4. Het onderste komt boven, 
de torens vallen om, 
het woord is aan de doven, 
de waarheid aan de droom. 
 
Schriftlezing: Johannes 11:55-12:11 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
De kinderen bouwen een toren 
onder muziek (2x) 
https://www.youtube.com/watch?v=jscmPrKX
3_0 
 
tekst refrein: 
Al ligt de hele stad aan stukken 
Met zware stenen sjouwen wij 
De God des hemels zal 't doen lukken 
En daarom bouwen wij Jeruzalem 
Zoals Nehemia, zoals Nehemia. 
 
Afsluitend lied: Psalm 48:4  
4. Kom, trek verheugd om Sion heen 
en tel haar torens één voor één, 
zie hoe de bastions daar rijzen, 
ga door de zalen der paleizen. 
Meld het aan het nageslacht, 
wat God heerlijk heeft volbracht; 
ja, gij zult uw kinderen leren: 
deze God is onze Here; 
nimmer zal Hij van ons scheiden 
tot de dood blijft Hij ons leiden. 
 
In memoriam 
Klaas Bijlsma en Baukje Bolt – Ten Napel 
 
zingen Lied 23a: 2 en 5 
2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

 
5. De Heer is mijn herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k zal immer verkeren 
in ‘t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=jscmPrKX3_0
https://www.youtube.com/watch?v=jscmPrKX3_0

