
Grote Kerk Harlingen 11 september 2022  
Dertiende zondag van de zomer. ‘Kraakdienst’ 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Ymieke Miedema  
Lector:   Neeltje Hiemstra 
Organist:  Sjouke Bruining 
 
Orgelspel 
Welkom 
Psalm van de zondag: 139: 1 en 11  
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
‘t ligt alles open voor uw ogen. 
 
11. Gedachten ongeëvenaard 
hebt Gij, o God, geopenbaard 
in al de werken van uw hand - 
gedachten talloos als het zand. 
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden, 
ik vind U altijd aan mijn zijde. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 280: 1 t/m 5 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ‘t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
 
Gebed om ontferming 
Psalm 136: 1 t/m 4 en 11 t/m 13 (wisselzang) 
1. Loof de Heer, want Hij is goed,  
trouw in alles wat Hij doet.  
Want zijn goedertierenheid  
zal bestaan in eeuwigheid.  

2. Geef de God der goden eer,  
jubel voor der heren Heer.  
Hij doet wonderen, Hij alleen  
trouw door alle tijden heen.  
 
3. Loof Hem die de hemel schiep,  
zijn verstand is grond’loos diep.  
Hij bereidde zee en land.  
Eeuwig houdt zijn liefde stand.  
 
4. Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan.  
God regeert bij dag en nacht,  
zijn genade blijft van kracht. 
 
11. Loof de Heer, die in de nacht 
der vernedering aan ons dacht, 
die de tirannie verdrijft 
door zijn gunst die eeuwig blijft. 
 
12. Loof de Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
13. Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Gesprek met de kinderen 
 
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. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Lezing: Exodus 2:10   
 



 

 

Zingen: Lied 358: 1, 2, 3 en 5 

 
 
2. Water, water van de vloed 
die de ark wel dragen moet, 
hoog staat daar de regenboog: 
God maakt heel de aarde droog! 
 
3. Water, water van de Nijl, 
draag het scheepje van het heil - 
biezen mandje in het riet: 
God vergeet de zijnen niet! 
 
5. Water, water van de doop, 
uit uw bron ontspringt de hoop: 
God bevrijdt en Hij geneest - 
lof zij Vader, Zoon en Geest! 
 
Lezing: Exodus 2: 11-22 
Zingen: Lied 333: 
Kom Geest van God, maak onze harten open, dat 
Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Orgelspel 
Antwoordlied: 314 
1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeen gekomen. 
Laat in ‘t hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in ‘t licht der waarheid. 
‘t Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 

3. O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 
In memoriam Siebe Bijlsma 
Zingen: Lied 146a: 1 en 5 
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, hef uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 
5. Op duizenderlei wijze 
redt Hij ons van de dood. 
Hij geeft ons drank en spijze 
in schaarste en in nood. 
En als wij zijn gevangen, 
te middernacht zendt Hij 
ons liederen en gezangen 
en maakt ons eindelijk vrij. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 416 (wisselzang) 
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 


