
Orde van de dienst 
Zondag 5 juli 2020 – Derde zondag van de zomer 

 
Videodienst PG De Wijngaard 

Joriskerk te Borculo 
 
 
Welkom 
 
 
We luisteren naar Lied 217 – De dag gaat open  
 
1. De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
 Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
 bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
 vroeg in de morgen. 
 
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
 voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
 zag Hij ons aan en bracht ons tezamen, 
 God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven; 
 hartslag en adem, hebt Gij ons gegeven, 
 land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
 oorsprong en toekomst. 
 
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
 ons doen en laten zuiveren en dragen, 
 dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
 in onze wereld. 
 
5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
 dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
 zijn Geest geleide ons en onze aarde  
 naar de voltooiing. 
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Bemoediging en drempelgebed 
 
 
We luisteren naar Lied 27: 1 en 7  Mijn licht, mijn heil, is Hij, 
mijn God en Here 
 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en HEERE! 
 Waar is het duister dat mij onheil baart? 
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
 ik ken geen angst voor nood en overval: 
 het is de HEER die mij behouden zal! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
 dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
 Wacht op den HEER, die u in zwakheid schraagt, 
 wacht op den HEER en houd u onversaagd. 
 
 
Gebed om ontferming 
 
 
We luisteren naar Lied 915 Nobody knows the trouble I’ve 
seen 
 
Vertaling lied: 
Soms ben ik blij, soms ben ik verdrietig 
Zeker, mijn Heer 
Soms zit ik bijna aan de grond 
Zeker, mijn Heer. 
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Refrein: 
Niemand weet van de moeite die ik heb ervaren 
niemand, behalve Jezus 
niemand weet van de moeite die ik heb ervaren 
glorie Halleluja 
 
Al zie je me steeds door gaan 
Zeker, mijn Heer 
Ik heb mijn moeiten hier bij mij 
Zeker, mijn Heer    refrein 
 
Lezen: Zacharia 9: 9-14  
Lezen: Matteüs 11: 25-30 
 
We luisteren naar Lied 72a – Voor kleine mensen is Hij 
bereikbaar 
 
Refrein Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
 hij geeft hoop aan rechtelozen, 
 hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
 hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
  
1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
 hij zal de machten die ons dwingen 
 breken en binden, hij zal leven, 
 onvergankelijk, als de zon. 
 
2. Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
 zo zal hij komen en in die dagen 
 zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
 zal er vrede in overvloed zijn.  
 
3. Dan dragen de bergen schoven van vrede 
 en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
 een vloed van koren, golvende velden, 
 een stad rijst op uit een zee van groen.  
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4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
 zolang de zon staat aan de hemel. 
 Zijn naam gaat rond over de aarde, 
 een woord van vrede, van mens tot mens.  
 
Overdenking  ‘Ik zal jullie rust geven’ 
 
We luisteren naar Lied 975: 1,2,3 – Jezus roept hier mensen 
samen 
  
1. Jezus roept hier mensen samen 
 die in woord, gebed en lied 
 Gods aanwezigheid beamen, 
 geen belofte gaat teniet. 
 Prijs nu God, die goed en trouw is, 
 prijs de Zoon, die mensen kent, 
 prijs de Geest die als de Trooster 
 zich naar ons heeft toegewend. 
 
2. Jezus roept ons te belijden 
 Hem als Heer van het heelal, 
 hoeder van ons broze lichaam, 
 redder van wie faalt of valt. 
 Zing het uit, laat elk het horen, 
 zing het heilige verhaal, 
 zeg de wereld: Christus’ glorie 
 is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
 zo verschillend als wij zijn, 
 ras of  huidskleur, rangen, standen - 
 Jezus trekt geen scheidingslijn. 
 Ga met vrienden en met vreemden, 
 ga met mensen, groot en klein, 
 ga met zaligen en zoekers, 
 die op zoek naar waarheid zijn. 
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Dank- en voorbeden 
Stil gebed 
We luisteren naar Lied 369b – Onze Vader 
 
 
 Onze Vader in de hemel, 
 uw naam worde geheiligd 
 uw koninkrijk kome. 
 Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde. 
 Geef ons heden ons dagelijks brood. 
 En vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
 En leid ons niet in verzoeking, 
 maar verlos ons van de boze. 
 Want van U is het koninkrijk en de kracht  
 en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen 
 
 
We luisteren naar Lied 418 – God schenk ons de kracht 
 
 
1. God, schenk ons de kracht 
 dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht  
 uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U één, 
 samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen 
 lachen en geween. 
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2. Niemand kan alleen, 
 Heer, uw zegen dragen: 
 zegen drijft ons heen 
 naar wie vrede vragen. 
 Wat Gij schenkt wordt meer 
 naar gelang wij delen, 
 horen, helpen, helen, -  
 vruchtbaar in de Heer. 
 
3. Vrede, vrede laat 
 Gij in onze handen, - 
 dat wij die als zaad 
 dragen door de landen, 
 zaaiend dag aan dag, 
 zaaiend in den brede, 
 totdat in uw vrede 
 ons hart rusten mag. 
 
4. God, schenk ons de kracht 
 dicht bij U te blijven, 
 dan zal ons geen macht 
 uit elkander drijven. 
 Zijn wij in U een, 
 samen op uw wegen 
 dan wordt ons tot zegen 
 lachen en geween. 
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