
Bijzondere dienst zondag 6 november 2022 Grote Kerk 

Harlingen 10:00 uur 

voorganger: ds Teunard van der Linden 
m.m.v.  
RK. Koor Spirit of Joy uit Wolvega o.l.v. Ulbe Tjallingii 
Ouderling van dienst:  Ymieke Miedema 
Lector :   Jan de Jong 
 
Orgelspel 
Welkom en mededelingen 

Samenzang (staande): 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. 
't Werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt, 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt. 
Votum en groet 

Inleiding bij de dienst 

Samenzang: Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en 
de aarde. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en 
de aarde. 
 
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog 
onder. 
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
Refrein 
 
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog 
huilen. 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. 
Refrein 
 
Kyriegebed 

Koor: ‘Heer, ontferm U over ons’ 

Heer, ontferm U over ons. 

Kom en heel ons land. 
Reinig met Uw vuur. Raak ons nu aan. 
Wij buigen neer en roepen tot U Heer. 
O, Heer ontferm U over ons. 
O, Heer ontferm U over ons. 
 
Koor en samenzang: Glorialied: ‘Love shine a light’ 

1. Love shine a light in ev'ry corner of my heart 
let the love light carry, let the love light carry, 
light up the fire in every little part. 
Let His love shine a light in every corner of our hearts. 
 
Tussenspel 
 
2. Love shine a light in ev'ry corner of my life, 
let the love light carry, let the love light carry. 
Like the mighty river flowing from the stream. 
Let His love shine a light in ev'ry corner of our lives. 
 
3. And we're all gonna shine a light together. 
All shine a light to light the way. 
Brothers and sisters in ev'ry little part 
let His love shine a light in ev'ry corner of our hearts. 
 
Tussenspel 
 
4. Love shine a light in ev'ry corner of the world 
let the love light carry, let the love light carry. 
Light up the fire for ev'ry boy and girl. 
Let His love shine a light in ev'ry corner of the world. 
 
5. And we're all gonna shine a light together. 
All shine a light to light the way. 
Brothers and sisters in ev'ry little part 
let His love shine a light in ev'ry corner of our hearts. 
 
6. And we're all gonna shine a light together. 
All shine a light to light the way. 
Brothers and sisters in ev'ry little part 
let His love shine a light in ev'ry corner of our hearts. 
Love shine a light in ev'ry corner of our heart. 
 

Gebed 

Verhaal van Bartimeüs – Schriftlezing Lucas 18:35-43 

Koor: ‘Ik zal er zijn’ 

Als je eenzaam bent of in het duister, 
denk dan aan mij en roep mijn naam. 
Als geen mens je kent en niemand luistert 
zelfs als je fluistert, zelfs als je fluistert zal ik je stem 
verstaan. 
 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen ik zal er zijn. 



Als een ster in donk're nachten zal ik wachten. Ik zal er 
zijn. 
 
Wees niet bang voor de stilte om je heen. 
Wees niet bang ik laat je nooit alleen. 
Als een vriend wil ik je dragen alle dagen. Ik zal er zijn. 
 
Drukt de hele wereld op je schouders 
en zorgen spoken door je hoofd 
er is iemand die je kunt vertrouwen 
die van je houdt en die echt in jou gelooft. 
 
Als een vriend wil ik je dragen, alle dagen ik zal er zijn. 
Als een ster in donk're nachten zal ik wachten. Ik zal er 
zijn. 
 

Preek / verwerking 

Samenzang: Geloofsbelijdenis 

Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan 
want Hij is mijn Vader die mij altijd bij zal staan. 
zo zal Hij ons leiden in de strijd van het bestaan, 
Dit is mijn geloof in God! 
 refr: Glorie, glorie Halleluja 3x 
 Dit is mijn geloof in God 
 
Ik geloof in Christus als de éénge Zoon van God 
die door God de Vader onder ons gezonden werd 
en die door de Geest toen uit de maagd geboren werd. 
Dit is mijn geloof in God! Refr. 
 
Ik geloof dat Christus pijn en lijden heeft doorstaan, 
en aan’t kruis door onze schuld de dood is ingegaan, 
ook geloof ik dat Hij uit het graf is opgestaan. 
Dit is mijn geloof in God! Refr. 
 
Ik geloof dat Christus ons Zijn Heilige Geest toen gaf, 
dat die Geest mij zeggen zal wat’k doen en laten mag, 
dat ik daaraan leven kan, vandaag en alledag. 
Dit is mijn geloof in God! Refr. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

Koor en samenzang: ‘Onze Vader, in de hemel, maak 

alles nieuw’ 

Onze vader in de hemel, maak alles nieuw. 
Geef Uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw. 
Breng Uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw. 
Wees de hemel, wees de aarde, maak alles nieuw.  
 
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw.  
En vergeef ons, onze schulden, maak alles nieuw.  
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw.  
God, verlos ons van het kwade, maak alles nieuw.  

 

Collecten, koor zingt: ’Kijk omhoog’ 

Na een lange val 
Klim jij weer uit het dal 
Kijk naar de tijd die komen zal 
Hoe vul jij die in 
Je weet het even min 
Je krijgt niet alles naar je zin 
 
En je hoofd vol zorgen 
Houd je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen 
Ook na de langste nacht 
 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los hou je vast aan mij 
Deze weg wijst zichzelf 
Hij leidt je naar de toekomst 
Deze wolk drijft snel voorbij 
 
Er wordt een keerpunt aangeduid 
Je kunt nu weer vooruit 
Je voelt de zon op je gezicht 
Het wordt de hoogste tijd 
Dat jij jezelf bevrijdt 
Zie het in een ander licht 
 
Maar je hoofd vol zorgen 
Houd je lichaam in z'n macht 
Er komt altijd een morgen 
Ook na de langste nacht 
 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los hou je vast aan mij 
 
Kijk omhoog naar de zon 
Zoek niet naar een antwoord 
Laat het los hou je vast aan mij 
 
Deze weg wijst zichzelf 
Hij leidt je naar de toekomst 
Deze wolk drijft snel voorbij 
 
Want deze wolk drijft snel voorbij 
Want deze wolk drijft snel voorbij 
 

Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede’ 

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 

Koor: Ierse zegenwens 

Mogen alle wegen steeds vlak zijn voor je voeten. 
Dat de wind steeds met je mee mag waaien.  
 
En tot wij elkaar weer zien, en tot wij elkaar weer zien, 
moge God met zijn zorgzame handen je steeds 
beschermen. 
 
Moge ook de zon je steeds warmen en beschijnen. 
Dat slechts milde regen neer zal komen. Refrein (2x) 
 
Toegift koor: ‘Laat je droom bestaan’ 
Uit: JOSEPH and the Amazing Technicolor Dreamcoat 
 
Met ogen dicht, heb ik gekeken. 
Zag de wolken breken en het licht ging aan. 
Ik wist geen weg, maar iemand riep toch. 
En de wereld sliep nog, laat je droom bestaan. 
 
Ik droeg mijn jas, de kleuren gloeiden. 
En bloemen bloeiden, op de bleke maan. 
Toen kwam de zon, nog half verborgen. 
Zo begon de morgen, laat je droom bestaan. 
 
Een donderslag, een bliksemschicht. 
Mijn gouden jas, vloog uit het zicht. 
De kleuren werden vaag en donker. 
En ik was alleen… 
 
Mag ik terug, naar lang geleden. 
Naar een ander heden, ik heb ver te gaan. 
De wereld wacht, en ’t licht zal doven. 
Maar ik blijf geloven, laat je droom bestaan. 
 
Een donderslag, een bliksemschicht. 
Mijn gouden jas, vloog uit het zicht. 
De kleuren werden vaag en donker. 
En ik was alleen… 
 
De wereld wacht, en ’t licht zal doven. 
Maar ik blijf geloven, laat je droom bestaan. 
Geef mij mijn toverjas, mijn tover, dromen, jas… 
Geef mij mijn toverjas, mijn tover, dromen, jas… 
 
Ontmoeting en koffiedrinken 


