
Grote Kerk Harlingen, zondag 9 okt. 2022 
Bevestiging ambtsdragers  
Voorganger:  ds T.G. van der Linden 
Ouderling:  Marjan Overdijk 
Lector:   Syds Keuning 
Organist:  Otto Roelofsen 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Psalm van de zondag: 130a  
1. Uit angst en nood stijgt mijn gebed. 
O Heer, wil naar mij horen! 
Wanneer Gij op ons falen let, 
zijn wij, o God, verloren. 
Maar in uw eindeloos geduld 
delgt Gij de menselijke schuld 
en zegent die U vrezen. 
 
2. Ik hoop op God de Heer en wacht 
het woord dat Hij zal spreken. 
Al loopt het naar de middernacht, 
ik volg zijn heilig teken. 
Mijn hart is in de donkerheid 
een wachter die het licht verbeidt, 
een wachter op de morgen. 
 
3. Hoop, Israël, op God de Heer 
die rijk is aan genade. 
Want Hij verlaat u nimmermeer, 
al kiest gij ook ten kwade. 
Hij leidt u door de woestenij 
en maakt gans Israël eens vrij 
van ongerechtigheden. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Zingen: Lied 833 
Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart 
en leef in mij (2x) 
 
Gebed om ontferming 
 
Loflied: Lied 885 
 1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en 
Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 
refrein: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o 
Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 
toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein 
 
Moment met de kinderen 
Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing Lucas 17:11-21 
 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Verkondiging 
 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
Orgelspel 
Antwoordlied:  Lied 786:1 
Wij zingen God ter ere 
in grote dankbaarheid 
daar Hij ons leven leidt 
en weet wat wij ontberen. 
Hij maakte ons genegen 
te zorgen voor elkaar. 
Zo zien wij jaar na jaar 
zijn goedheid en zijn zegen. 
 
In memoriam  Frederik Sopacua 
 
Zingen: Lied 268 
1. Goede herder, als wij slapen, 
heel deze nacht, 
waak dan over al uw schapen, 
heel deze nacht; 



 

 

dat wij dromen zonder zorgen, 
veilig rusten tot de morgen 
lieve God, bij U geborgen, 
heel deze nacht. 
 
2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, 
bij dag en nacht, 
engelen steeds om ons heen zijn, 
bij dag en nacht, 
dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven - 
allen door uw trouw omgeven, 
bij dag en nacht. 
 
 
DIENST VAN BEVESTIGING 
 
Aafke van der Zee: herbevestiging tot ouderling . 
Rintse Twijnstra: bevestiging tot diaken. 
- Presentatie 
- Lezing bevestigingsformulier 
- Gebed  
- Gelofte en bevestiging 
- Vraag aan de gemeente 
 
Zingen: Lied 360: 1-4  
1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,  
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;  
vervul het hart dat U verbeidt,  
met hemelse barmhartigheid.  
 
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt  
de grote Trooster in de tijd,  
de bron waaruit het leven springt,  
het liefdevuur dat ons doordringt.  
 
3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,  
o hand die God ten zegen houdt,  
o taal waarin wij God verstaan,  
wij heffen onze lofzang aan.  
 
4. Verlicht ons duistere verstand,  
geef dat ons hart van liefde brandt,  
en dat ons zwakke lichaam leeft  
vanuit de kracht die Gij het geeft. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
 
 
 
 
 
 

ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van 
hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden te 
zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Zegen (3x Amen) 
 
Orgelspel 


