
 

 

 
 
Harlingen zondag 19 maart 2023 
Vierde in de Veertigdagentijd (Laetare) 
Voorganger  ds. D. Visser 
Ouderling :  Aafke van der Zee 
Lector:  Jet Twijnstra 
Organist Cees Schout 
 
Orgelspel 
 
Welkom 
 
Aansteken van de kaarsen 
 
Aanvangslied - Psalm 122 : 1  
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
toen men mij zeide: `Gord u aan 
om naar des HEREN huis te gaan! 
Kom ga met ons en doe als wij!' 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in, 
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
wel saamgevoegd en welgebouwd, 
o schone stede, die wij groeten. 
 
Stil Gebed, Votum en Groet 
 
Gebed om Ontferming –  
 
Zingen Lied 547 : 1,2,3 
1 Met de boom des levens 
wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus 
Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
2 Laten wij dan bidden 
in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede 
ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan, 
 
 
 
 

 
 
3 want de aarde vraagt ons 
om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons 
op de adem Gods. 
Kyrie eleison, 
wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen 
uit de dood vandaan. 
 
Het veertigdagenproject : 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: projectlied (melodie Lied 556): 
 
Wij zijn op weg, kom mee en sluit je aan. 
Met de verhalen van het goede leven 
zal God ons hoop en licht en liefde geven.  
Vier met ons mee dat alles anders kan. 
 
Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 
 
Gebed bij de Schriften 
 

Eerste lezing - Psalm 13 
 
Zingen - Psalm 13 
1 Hoe lang, HEER, gaat Gij mij voorbij? 
Hoe lang verbergt Gij U voor mij? 
Hoe lang maak ik vergeefse plannen, 
van dag tot dag in druk gebannen, 
gedrukt door 's vijands hovaardij? 
 
2 Aanschouw toch, antwoord mij, o HEER, 
geef aan mijn oog uw daglicht weer, 
dat ik in doodsslaap niet verzinke, 
en niet des vijands juichkreet klinke: 
`Ik overwon, ik sloeg hem neer!' 
 
3 Gij toch, Gij zijt mijn zekerheid. 
Gij helpt en redt mij op uw tijd. 
Mijn hart juicht om uw zegeningen. 
Den HEER zal ik mijn loflied zingen, 
want Hij heeft mij zijn gunst bereid. 
 
 

Tweede lezing - Johannes 9 : 1-7 
 



 

 

 
Zingen lied 534 : 1 
 
Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden 
is zelf het licht dat ruimte geeft: 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 

Preek 
 

Orgelspel 
 
Zingen lied 575 : 1,3,6 
 
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
3 Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan 't kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 

Dienst van de Gebeden 
 Dankgebed en Voorbeden 
 Stil Gebed 
 Onze Vader 
 

 
Inzameling van Gaven 
 
 
 
 

 
Slotlied - 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 betoont. 
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: 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,  
Iedere morgen aan  mij weer betoont. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, 
Groot is uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
     

Zegen 
 
 


