
Grote Kerk Harlingen, zondag 16 okt. 2022 
ZWO-zondag / Wereldvoedseldag 
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Aagje Woude 
Lector:   Christiaan Wijbenga en Elly Wind 
Muziek:  blazersensemble o.l.v. Syds Keuning 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Psalm van de zondag: Psalm 149: 1 en 2 
1. Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2. Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in ‘s Heren heiligdom. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 149: 3 
3. De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Wees verheugd, die de Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht 
en roem zijn grote macht. 
 
Gebed om ontferming 
 
Heer wij bidden U  
om een toevlucht voor de vluchtenden.  
Schenk hen veiligheid en blijvende rust. 
 
Wij bidden U om moed voor de moedelozen. 
Vervul hen met nieuwe energie en volharding. 
 
Wij bidden U om sterkte voor alle zwakken. 
Geef hen weerbaarheid en duurzame kracht. 
 
Wij bidden U om hoop voor de wanhopigen. 
Toon hen weer uitzicht en levende hoop. 
 

Wie bidden U om raad voor de radelozen . 
Bied hen een basis en vast zekerheid. 
 
Wij bidden U om geloof voor de kleingelovigen. 
Leid hun voeten op de weg van vertrouwen. 
 
Zo bidden wij U voor al uw mensen 
die hunkeren naar de nieuwe aarde 
waar tranen, lijden en dood  
voorgoed voltooid verleden zijn. Amen. 
 
Loflied: Zingen: Lied 146a (Liedboek Gezang 20) 
 
3. Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ‘t water van de zee. 
 
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. 
 
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 
 
Moment met de kinderen 
 
Gebed 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing Jesaja 53:1-8 
Eerste preekdeel 
 
Zingen: Lied 152: 1 en 2 (Liedboek Gez. 9) 
1. Mijn hart verheugt zich zeer 
en roemt in God, de Heer. 
Hij doet mij ‘t hoofd opsteken. 
Hij heeft mijn eer gered. 
Ik kan vrijmoedig met 
al wie mij hoonde spreken. 
 



 

 

2. Niemand ter wereld is 
van rang en stand gewis, 
want God alleen is heilig. 
Maar wie zijn onmacht kent 
en tot de Heer zich wendt, 
is in zijn hoede veilig. 
 
Schriftlezing Lucas 16:19-31 
Tweede preekdeel 
 
Zingen: Lied 152: 5 en 7 
5. Wie breed aan tafel zat 
en lekkernijen at 
leert schamel brood te prijzen. 
Maar wie gebrek leed, is 
gezeten aan een dis 
vol uitgelezen spijzen. 
 
7. De Heer, zijn naam zij lof, 
werpt levenden in ‘t stof, 
doet doden weer herleven. 
De trotsen slaat Hij neer. 
Geringen wordt de eer 
van edelen gegeven. 
 
Schriftlezing 
Laatste preekdeel: I Kor. 1: 26-28 
 
Zingen: Lied 152: 9 en 10 
9. De Here God regeert. 
Zijn goede trouw fundeert 
een rijk voor al de zijnen. 
Zij zijn gerust en stil. 
Maar wie het boze wil 
zal in de nacht verdwijnen. 
 
10. Des Heren woord beslist 
der volken oude twist. 
De laatsten worden eersten. 
Mijn hart verheugt zich zeer, 
en roemt in God, de Heer. 
Zijn vredevorst zal heersen. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Gedicht: Onzin? 
Wat heeft het voor zin 
om te dromen  
van een betere wereld!  
Kijk om je heen:  
elke keer weer geweld en oorlog. 
Wat heeft het voor zin 
om te bidden  
voor een betere wereld! 
Kijk om je heen:  
vloedgolven en stormen  

laten zich niet stoppen. 
Wat heeft het voor zin  
om te werken aan een betere wereld! 
Kijk om je heen  
het een druppel  
op een gloeiende plaat. 
Maar wie droomt én gelooft 
legt zich niet neer  
bij de wereld zoals hij is. 
En wie bidt  
mobiliseert een kracht 
die bergen kan verzetten. 
En wie aan het werk gaat  
kan op kleine schaal 
laten zien hoe het ooit wordt. 
 
Muziek door het blaasensemble 
 
Presentatie Fryslân voor Moldavië 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Ga nu heen in vrede 
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. 
 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


