
Grote Kerk Harlingen  
5e zondag 40-dagentijd, ‘Judica’ (Doe mij recht) 
Zondag 3 april 2022 
Voorganger: ds T.G. van der Linden 
Ouderling: Aafke van der Zee 
Lector: Hildo Mellema 
Organist: Otto Roelofsen 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
Welkom 
Zingen: Psalm 43:3 en 4 
3. O Here, God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilige berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
4. Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 283: 1, 2 en 3 
1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: Lied 283: 4 en 5 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

Toelichting 5e liturgische bloemschikking 
Veertigdagentijd 
‘De toekomst tegemoet’ 
 
Lied: 653: 1 en 5 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 
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! 
 
vijfde zondag: 
Zet nu je beste beentje voor 
de wijsheid spreekt ons aan. 
En wie haar wijze woorden hoort,  
die weet waar hij moet gaan. 
Refrein 
 
Afsluitend gebed  
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schiftlezing: I Koningen 3:1-15 
Zingen: Psalm 73:9 
 
9. Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  



 

 

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Schriftlezing: Joh. 15 : 1-8 
 
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 90: 1 en 6 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
‘t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
 
In memoriam dhr. S. Venema 
Zingen: 
 
 
 
 
 
 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 218 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

 
3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U - o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 
 
Collecte bij de uitgang 


