
Grote Kerk Harlingen, zondag 2 okt. 2022 
Viering Israëlzondag  
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Wanner Los 
Lector:   Jan de Jong 
Organist:  Eeuwe Zijlstra 
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard 
 
Orgelspel 
Welkom 
Aanvangspsalm 134  
1. Gij dienaars aan de Heer gewijd, 
zegen zijn naam te allen tijd. 
Gij die des daags zijn gunst verwacht, 
zegen zijn naam ook in de nacht. 
 
2. Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem. 
 
3. Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ‘t die u bij name riep. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 96A  
cantorij en gemeente 
 
refrein: 
Zing een nieuw lied, alle landen. 
Zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
 
1. Zing een nieuw lied voor de Heer, alle landen, 
zing voor de Heer en verheerlijk zijn Naam. 
Treed in zijn tempel met uw offeranden, 
kondig zijn roem bij de heidenen aan. 
refrein 
 
2. Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 
aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 
schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 
wild is de zee en tevreden het land. 
refrein 
 
3. Roep tot de volkeren: God is de koning, 
Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 
Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 
alles wordt Hem aan zijn voeten gelegd. 
refrein 
 
4. Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 
zie, uw Verlosser gaat komen, wees blij! 
Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 
juichend uw Koning, want Hij is nabij! 
Refrein 

Gebed om ontferming 
 
Wetslezing: Leviticus 19:1-4 en 9-10  
 
Cantorij: ‘De tafel der armen’ 
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
 
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen, 
dat wij elkaar bevrijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
 
Maar wie niets hebben, wie zal hen hieraan deel 
geven? En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
 
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd om, 
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 

 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Lied 923 
1. Wil je wel geloven dat het groeien gaat, 
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad, 
dat je had verborgen in de zwarte grond, 
en waaruit een grote 
boom ontstond. 
 
2. Wil je wel geloven het begin is klein, 
maar het zal een wonder boven wonder zijn 
als je het gaat wagen met Gods woord alleen; 
dan gebeuren wonderen 
om je heen. 
 
3. Wil je wel geloven dat je vrede wint, 
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind. 
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad, 
groeit de liefde uit 
boven de haat. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Cantorij: ‘Hoor het Woord!’ 
 
Inleiding op de Schriftlezingen 
 
Lezing Tenach: Habakuk 3:17-19 
Het lied van de vijgenboom 
Cantorij en gemeente 
 
Cantorij: 
1. Al zou de vijgenboom niet bloeien, 
Geen opbrengst aan de wijnstok zijn, 
toch zal mijn beker overvloeien 



 

 

want Jezus schenkt mij vreugdewijn. 
Al draagt ook de olijf geen vruchten 
ontbreekt het koren in het veld, 
met Hem heb ik geen kwaad te duchten 
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. 
  
2. Al loopt geen schaap meer in de weide 
en staat geen rund meer in de stal, 
toch zal ik mij in Hem verblijden, 
die is, die was en komen zal. 
Hij maakt te voeten als de hinden, 
zodat ik op mijn hoogten treed. 
‘k Zal mij aan Zijn beloften binden 
en word met Zijn gezag bekleed. 
  
Allen: 
3. Al kwellen ziekten, zorgen, machten, 
ik zal het met Gods woord verslaan. 
ik blijf Zijn beeld in mij verwachten 
al klaagt de boze mij ook aan. 
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen: 
de HERE Here is mijn kracht, 
en ied’re vijand zal zich buigen 
voor Hem die alles heeft volbracht. 
 
Lezing N.T.: Lucas 17:1-10 
 
Zingen Lied 333 
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
Antwoordlied: Hevenu Shalom Aleichem 
 
Gedicht over de vijgenboom – Nel Benschop 
Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou... 
de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven... 
de schapen uit de stallen zijn verdreven... 
dan zal ik nochtans juichen in Gods trouw. 
 
Al zal ik altijd eenzaam moeten zijn 
en niemand hebben voor wie ik kon zorgen... 
al zou ik 's avonds bang zijn voor de morgen... 
dan zou Gods Naam nóg op mijn lippen zijn; 
dan zal ik nochtans juichen in de Heer. 
 
Ik zal---ach God, wat zeg ik grote dingen; 
U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen.... 
de bomen bloeiden....maar ik zong niet meer.... 
 
Toch is Uw goedheid als de morgendauw; 
toch blijft Gij met Uw zorgen mij omringen... 
Leer mij weer danken, God, leer mij weer zingen 
ook als de vijgenboom niet bloeien zou.... 

In memoriam Kor van der Zee 
 
Na een moment van stilte zingen we 
Aansluitend Lied 23B : 1 en 2 
De Heer is mijn Herder !  
‘k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust. 
 
De Heer is Mijn Herder !  
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen  
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m‘ als ik wankel,  
Hij draagt m’ als ik viel 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
Collecte 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 1016  
Cantorij (1 en 2) en gemeente (3 en 4) 
 
1. Kom, laat ons opgaan naar de berg 
waar God de vrede leert: 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
 
refrein: 
Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem. 
Sjaloom Jeruzalem. 
 
2. Wij gaan waar onze voeten gaan, 
God zet ons op het spoor 
naar vrede en gerechtigheid, 
zijn voetstap gaat ons voor. 
refrein 
 
3. Uit Sion zal de wet uitgaan 
en uit Jeruzalem 
het woord dat ons de vrede leert, 
sjaloom in naam van Hem. 
refrein 
 
4. Wij gaan waar onze voeten gaan 
de weg van onze Heer, 
een ploegschaar maak je van je zwaard, 
een snoeimes van je speer. 
refrein 
 
Zegen (3x Amen) 
Orgelspel 


