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‘Wegen van zegen’ 
 

Ontzag – Vertrouwen – Aandacht – Blijdschap 
 

Orgelspel 
 
Welkom  
 
Zingen: Lied 212: 1 en 2  
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! 

 
Tableau klavertje vier (1) Blijdschap 

Mozes mag zich verblijden in Gods beloften en nabijheid: in de NAAM die met hem gaat 
en voor zijn volk uit een weg zal banen door de woestijn naar een land van melk en 
honing. Wij mogen ons met Mozes en ‘gans Israël’ verblijden in Gods NAAM,  
ontferming en nabijheid. 
 

Zingen: Lied: 146a: 1 en 4 
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. 

4. Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 
Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 

 
Gebed om ontferming  
 
Moment met de kinderen 
 
Zingen: Lied 162:4 

4. In het begin zijn de sterren gaan branden, 
in het begin kwam de zon en de maan. 
Boven het land en de zee en de stranden 
wijzen zij wegen en tijden aan. 
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Lezing Exodus 3:1-6 
 

(2) Ontzag 
Mozes heeft ontzag voor God. Hij luistert naar de Heer, bedekt zijn gelaat en doet zijn 
sandalen uit. Zo mag hij naderen tot het vuur van Gods aanwezigheid. De Bijbel noemt 
(vurig) ‘ontzag voor de HEER’ het begin van alle wijsheid. Het Hebreeuwse woord voor 
eerbied (‘kabood’) heeft te maken met gewicht hebben. Wat het zwaarst is, moet het 

zwaarst wegen. Eerbied voor God en dan ook voor zijn schepping, het leven, de ander en jezelf:  
ze beginnen met ontzag. 
 
Lied: Psalm 19: 4 

4. Des Heren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn 
van de allerhoogste schat. 
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is ‘t hoogste goed, / meer kostelijk en zoet 
dan ‘t edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze koning. 

 
Lezing Exodus 7: 7-15 
 

(3) Vertrouwen 
God maakt zich aan Mozes bekend als ‘de God van je vader, de God van Abraham, 
Isaak en Jakob. Hij boezemt Mozes vertrouwen in. Mozes moet ook vertrouwen 
stellen in het volk. Ook onderling vertrouwen is nodig. Een goede leider stelt zich niet 

boven zijn volk. God belooft: Ik ben die er zijn zal. Je kunt van Mij op aan. Dat wekt vertrouwen.  
 
Lied: Opwekking, 184: Wie op de Heer vertrouwen, zijn als de berg Sion 
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Lezen: Exodus 3: 16-18 
 
(4) Aandacht  

God is een God van gerechtigheid. Hij hoort aandachtig en vol ontferming de ellende 
van zijn volk in Egypte en maakt zich op om het te bevrijden. Mozes is man van 
aandacht en gerechtigheid. Hij komt tussenbeide en ziet om naar wie in het gedrang is.  
Laten ook wij zegen zoeken door op te komen voor wie geen stem heeft, aandacht te 
hebben voor elkaar en gerechtigheid bevorderen. Bied elkaar de helpende hand! 

             En uhh… : ‘Aandacht maakt alles mooier’.  
 
Lied: 320: 2 en 3 
 

2. Bemin uw Heer te allen tijd. 
Dien Hem met alles wat gij zijt. 
Aanbid Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

 

3. - Bied uw naaste de helpende hand. 
Spijzig de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 

Kort woord van verkondiging: Klavertje vier? 
 
Muziek: Sonate in C-major, J.B. Loeillet  
 
Gesprek met de kinderen, bij terugkomst in de kerk 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte  
 
 
Slotlied:  
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Aan uw dagelijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wilt u daaraan geven, 
dan bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 

Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden, 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar.

 
 
 
 
 

Wij verzamelen ons buiten rond het bordes aan de zuidkant van de kerk 
voor de oecumenische zegenwens met de Harlinger kerken, 

tot besluit van de vredesweek 2022. 
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Vredesweek 2022 
 
 

Oecumenische Zegenwens voor de stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korte oecumenische stadsviering 
in kader afsluiting van de vredesweek 

 
Zondag 25 september 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
* M.m.v. de voorgangers van de Brass Band van het Leger der Heils en de voorgangers van de stad: 
 
Ds. Wiske Beuker   (Doopsgezinde Gemeente) 
Ds. David de Jong (Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) 
Pastor Dorenda Gies   (Rooms Katholieke Kerk) 
Ds. Teunard v.d. Linden  (Prot. Gemeente Harlingen-Midlum) 
Majoor Tonnie Scholtens  (Leger des Heils) 
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 Muzikale ontvangst bij de Grote Kerk  (door de Brass Band) 
 
 Samen in de naam van Jezus 
 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten, 
dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
Het werk van God is niet te keren, 
omdat hij er over waakt. 
En de Geest verbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt 
 
Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator 
mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen, 
breng ik u mijn dank en eer 
T'is uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer. 
 
Woord van welkom  Ds. Teunard v.d. Linden 
 
Vredesgebed  Ds. Wiske Beuker 
God, Gij die met mensen zijt begaan… 
 
Vredeswens Pastor Dorenda Gies 
Vrede, 
het is meer dan wat handtekeningen  
op een verdrag, 
het is meer dan 'niet beginnen vechten'. 
Wanneer Jezus ons zijn vrede toezegt,  
bedoelt Hij: 
vrede van mijn hart in jouw hart, 
vrede van mijn handen in jouw handen, 
vrede van mijn voetstappen naar jouw voetstappen, 
de vrede die ik gekregen heb van mijn Vader, 
laat ik jullie na, om uit te delen aan de wereld. 
 
Moge die vrede van de Heer altijd met ons allen zijn. 
En wensen wij, zoals wij hier vanuit verschillende kerken bijeen zijn, 
elkaar (met de hand op ons hart) die vrede toe.  
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 Dona nobis pacem Geef ons vrede 
 

 
Zegengebed  
 
 Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
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 

 
 
Moment van ontmoeting met koffie/thee en iets lekkers 
 


