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LITURGIE 24 april 2022 – Grote Kerk Harlingen 
Voorganger  mw. Martha Kroes 
Organist: Sjouke Bruining 
Lector:  Jan de Jong 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
Intochtslied: Lied 212: 1, 2, 4 
1 Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde, 
Omdat wij dankbaar ons in God verheugen 
Zing Halleluja ! 
 
2 Hij, die het leven ? aan ons heeft gegeven 
Ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
Roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
Zing Halleluja ! 
 
4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde 
Blijf elke nacht en dag, zolang wij leven, 
Ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
Zing Halleluja ! 
 
Bemoediging en Groet 
  
Zingen: Lied 212: 3, 5 
3 Het is zijn zegen /dat wij ons bewegen, 
Dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
Met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
Zing Halleluja ! 
 
5 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde. 
Al zal de hitte van de dag ons steken, 
Wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
Zing Halleluja ! 
 
Gebed van inkeer 
 
Loflied: Lied 150a 
1 Geprezen zij God ! Gij engelen koor 
Dat steeds naar Hem hoort,  
prijs Hem om zijn woord ! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
Die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2 Geprezen zij God ! Gij allen op aard, aanbid 
Hem, die u als kind’ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem ! 
 
3 Geprezen zij God ! Laat alles wat leeft 
Nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat Jub’len het orgel, laat harp en trompet 
De glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
Aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
Zijn gunst en vergeving: geprezen zij God ! 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Vieren met kinderen 
- gesprek  / - lied:  
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. 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Lezing Oude Testament: Genesis 28:10-22 (NBV) 
 
Zingen: Lied 91a  
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen 
Dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
Beschermend om je heen als vriend 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
Opdat je eens geluk zult zien. 
 
2 Engelen zendt Hij alle dagen 
Om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
Door een woestijn van hoop en pijn. 
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Geen bange nacht zal je doen beven, 
Geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
Rust aan de oever van een beek. 
 
3 Geen duister zal je overvallen, 
Er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
Jij blijft geschreven in Gods Hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
Die leven van geloof alleen, 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
Van liefde om hun tranen heen.  
 
Lezing Evangelie: Lucas 24:13-35 (NBV) 
 
Zingen: Lied 234 (2x achter elkaar) 
Die met ons deelt het brood als onder vrienden 
Gezegend uwe naam! Die ons hier voedt met het 
licht van de liefde: gezegend uw naam! 
Die ons verzadigt met het visioen van vrede; 
gezegend uw naam! 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 860: 1, 3, 4 
A Gij die ons hebt geschapen  
uit aarde, adem, woord 
die ons hebt uitgeroepen, begin akkoord. 
Refrein: 

Maak heel wat is gebroken,  
Herstel in ons uw leven, Uw levenskracht 
Maak heel wat is gebroken, 
Herstel in ons uw levenskracht. 

 
3 Geef wie is uitgestoten, 
Geborgenheid ontbeert 
Een huis, een naam en warmte en alle eer 
Refrein 
 
4 Het huis dat wij bewonen,  
Ons lichaam in de tijd: 
Geef vrede alle dagen, ook in de strijd. 
refrein 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 

Pastorale mededelingen ( op dit moment nog 
geen, wordt eventueel voorafgaande aan de 
dienst aan u doorgegeven) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven is niet tijdens de dienst 
maar bij de uitgang 
 
Slotlied: Lied 657: 1, 2, 4  
1 Zolang wij adem halen 
Schept Gij in ons de kracht 
Om zingend te vertalen 
Waartoe zij wijn gedacht. 
Elkaar zijn wij gegeven 
Tot kleur en samenklank 
De lofzang om het leven 
Geeft stem aan onze dank. 
 
2 Al is mijn stem gebroken 
Mijn adem zonder kracht, 
Het lied op andere lippen 
Draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
Of in verdriet verstild: 
Het lied van uw verlangen 
Heeft mij aan ’t licht getild. 
 
4 Ons lied wordt steeds gedragen 
Door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
Om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
Het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
Het komend bruiloftsfeest. 
 
Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang > 50-50 diaconie en kerk 


