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Orde van de dienst 

Zondag 9 augustus 2020, achtste zondag van de zomer 

 

Videodienst PG De Wijngaard 

Joriskerk te Borculo 

 

 

 

Welkom 
 
 
Aanvangslied: Lied 139: 1, 4 

 
1. 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 
4. 
Waar vlucht ik voor uw aangezicht ? 
Al steeg ik op in 't hemels licht, 
al daald' ik tot de doden af, 
Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
altijd en overal omringen. 
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Bemoediging en drempelgebed 
voorg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg. O God, keer U om naar ons toe 
gem. Laat ons leven met hart en ziel 
 
voorg. Eeuwige onze God, wat zijn wij zonder U? 
 Onze geest heeft uw licht nodig 
 Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede 
gem. Neem Gij ons leven in Uw hand en 
 reinig ons van ongerechtigheid  
voorg. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus 
 Christus opdat wij waarlijk uw kinderen 
 mogen zijn 
gem. En U mogen liefhebben en dienen met 
 al onze krachten. 
 Amen. 
 
 

Luisteren: Lied 139: 10, 14 
 
10. 
O God, hoe diep verwonderd ga 
ik uw volmaakte wijsheid na. 
Hoe schoon is alles wat Gij doet. 
Hoe kostelijk in overvloed 
zijn uw onpeilbare gedachten, 
ik overdenk die al mijn nachten. 
 
14. 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
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Gebed om ontferming 

 Uitgesproken aan het einde van het gebed: 
na ‘Zo roepen wij tot U en bidden’: 
gem. Heer, ontferm U 

Christus, ontferm U 
Heer, ontferm U over ons 
 
 

Luisteren: Lied 305: 1, 2, 3 
 
1. 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons met ontferming aan! 
 
2. 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
 

Lezen: Jona 2 
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Luisteren: Lied 155: 1, 2, 3, 4, 8, 9 
 
1. 
Zijt Gij mijn God, 
ben ik uw mens nog, Here? 
Doet Gij vergaan wie zich van U afkeren, 
laat Gij mij over aan mijn lot? 
 
2. 
Geef toch een blijk 
van weten en vergeven! 
Ik roep U uit de diepten van het leven,  
de diepten van het dodenrijk, 
 
3. 
Gij zelf deed, Heer, 
mij weg van voor uw ogen. 
Red mij! de waat'ren zijn om mij bewogen,  
breng uit de zee mijn leven weer! 
 
4. 
Alleen een vis 
is aan haar hart geborgen, 
mij mensenkind, mij vogel van de morgen, 
mij dompelt zij in duisternis. 
 
8. 
Gij duldt het niet, 
Gij redt mij uit de golven; 
Gij hebt de dood zijn eigen graf gedolven, 
de waat'ren zijn uw grondgebied. 
 
9. 
Wie hel en dood, 
wie wind en water vrezen, 
Gij wilt mijn God, ik mag uw mens weer wezen! 
Ik maak uw naam op aarde groot. 
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Lezen: Matteüs 14: 22-33 
 

Luisteren: Lied 352: 1, 2, 4, 5, 6, 7 
1. 
Jezus, Meester aller dingen, 
Woord van God van den beginne, 
in het lot der stervelingen 
brengt Gij tekenen tot stand. 
 
2. 
Gij weerstaat de boze machten, 
storm en ontij, donk're nachten 
en 't gevaar dat wij niet achten: 
richt U op en strek uw hand! 
 
4. 
Als wij slapen zult Gij waken; 
die als Jona in het water 
uit de diepte en verlaten 
riep en niets dan onheil vond. 
 
5. 
Gij hebt, uit de dood verrezen, 
't boos getij terecht gewezen, 
en het water zal U vrezen, 
't water brengt ons weer aan land. 
 
6. 
Hoe hebt Gij ons lot gedragen 
om het oude te begraven, 
Jezus, goede hoop en haven, 
uitzicht van het nieuwe land. 
 
7. 
Zend uw adem, wend de steven, 
dat uw schepelingen leven 
door uw goede Geest gedreven 
met het loflied in de mond! 
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Overdenking 
 

Orgelspel 
 
 

Dank- en voorbeden 
Na ‘Hoor ons bidden’: 
gem. Adem van God, vernieuw ons bestaan 
- Stil gebed 
- gezamenlijk uitspreken van Onze Vader… 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 

Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede,  

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 

Amen 
 

 
Mededelingen 

 
Slotlied: Lied 823: 1, 2, 3, 4 

1. 
Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werk'lijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 
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2. 
Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
3. 
Hij overmant de wilde dieren, 
vaart uit op zeeën en rivieren, 
doorzoekt der aarde donk're schoot. 
Ja, hij snelt voort op hoge winden 
om de allerlaatste grens te vinden. 
Zo vindt hij onverhoeds de dood. 
 
4. 
Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rust'loos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 
 

Zegen 
gem.  Amen 
 

Orgelspel 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
Voorganger: ds. Henriëtte Bouwman 
Ouderling:  Alie Lourens 
Organist:  Nelleke Dillingh met live zang 
Lector:  Loes Lagendijk  
Techniek: Hans Zinger 
Kosters:  Gerrit Hasselo 
 Gerrit Rensink 



8 

 


