
Grote Kerk Harlingen, zondag 8 mei 2022  
Vierde zondag van Pasen ‘Jubilate’ 
Voorganger:   ds T.G. van der Linden 
Ouderling van dienst:  Lies Hager 
Lector:    Neeltje Hiemstra 
Organist:   Sjouke Bruining 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Orgelmuziek  
Welkom 
 
Zingen: Psalm 66: 1 en 3 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 
3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt 
Stil gebed, votum en groet 
 
Gebed om ontferming 
Zingen: Lied 305 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed!  
 
Gesprek met de kinderen 

Zingen: 
Eens brachten de moeders, 
hun kinderen tot Jezus 
Toen spraken de discipelen 
Ga weg van de Heer. 
Maar Jezus zag hen henen gaan, 
en hij sprak hen o zo vriendelijk aan: 
Laat, o laat de kinderen komen tot Mij! 
 
Want juist aan de kleinen  
wil Hij zijn liefde geven. 
Het Koninkrijk der hemelen 
dat is er voor hen. 
Want Hij spreidde zijn armen wijd 
en toonde zijn genegenheid 
aan alle, alle kinderen die kwamen bij Hem. 
 
Wie niet als een kind wordt 
en niet leert te ontvangen, 
die kan helaas niet binnengaan 
in Gods Koninkrijk. 
Heer, leert U mij als hen te zijn, 
maak mij ontvankelijk en rein 
laat mij het kind, het kind zijn dat U ziet in mij. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schiftlezing: Mattheus 6:19-34 
 
Zingen: Lied 981 
1. Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft. 
 
2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 
3. Gij voedt de vogels in de bomen, 
Gij kleedt de bloemen op het veld, 
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld. 
 
4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, 
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
5. Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 



 

 

Schriftlezing: Filippenzen 4:4-7 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 450 
1. Verblijd u in de Heer te allen tijd, 
dat zeg ik u, dat zeg ik u: verblijd u, 
verblijd u, want de Heer is zeer nabij, 
de Heer is zeer nabij  
en Hij bevrijdt u. 
 
2. Wees niet bezorgd,  
maar bid en smeek de Heer,  
wees niet bezorgd, maar mild en toegenegen, 
want Hij brengt in uw ballingschap een keer, 
zijn land, zijn erf, zijn stad heeft Hij gezegend. 
 
3. Daarom, dank God,  
de vrede die Hij geeft 
gaat alle redelijk verstand te boven. 
Hij die uw harten in zijn hoede heeft 
is goed, is God. Gij moet in Hem geloven. 
 
I.M. mevr. Antonia Bambach – van den Berg 
Wij gedenken haar met lied 913 : 1 en 2 
 
1. Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
 
2. Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 657 
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn 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 and’re 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. 
 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
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 en gezongen Amen 
 
Overhandiging boekje : 
‘Zij die geloven haasten niet’ 
 
Orgelmuziek 
 


