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   Orde van dienst 
              Zondag 2 mei 2021 
            5e zondag van Pasen/Cantate 
            Online-dienst vanuit Joriskerk 
 
        Protestantse Gemeente De Wijngaard 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
We luisteren naar: Psalm 98 – Zing een nieuw lied voor 
God de Here 
 
1. 
Zing een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zing voor den Heer, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4. 
Laat alle zeeën, alle landen 
Hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
 
Stil gebed 
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Votum en groet 
 
 
 
We luisteren naar: Lied 865 - Komt nu met zang 
 
1. 
Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer', 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk! 
 
3. 
De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duist're wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 
 
 
Verootmoediging 
 
 
Genadeverkondiging 
 
 
Wet 
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We luisteren naar:  Als God, mijn God, maar voor mij is 
 
  1. 
   Als God, mijn God, maar voor mij is, 
   wie is er dan mij tegen? 
   Dan werken druk en droefenis 
   mij nochtans tot een zegen; 
   dan waakt alom een eng'lenwacht, 
   dan zie ik sterren in de nacht 

 
  en bloemen op mijn wegen. 
 
2. 

   En wat er dreig', of wie er woed', 
   mijn Herder blijft mij leiden. 
   Geen donker dal van tegenspoed 
   kan van zijn staf mij scheiden. 
   Hij blijft mij overal nabij, 
   naar stille waat'ren voert Hij mij 

 
  en liefelijke weiden. 
 
3. 

     Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
   ik wens mij niets daarneven. 
   Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
   is mij in Hem gegeven: 
   mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
   het enig rustpunt van mijn hart, 
   mijn eeuwig licht en leven. 
    

    

    

Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
 
Schriftlezing: Jesaja 40: 27-31 
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Schriftlezing: Matteüs 11: 25-30 
 
 
We luisteren naar: Psalm 27 – Mijn licht, mijn heil is Hij, 
mijn God en Here 
 
4. 
Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht". 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer ! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer ! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart ! 
 
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. 
 
 
 
 
 
Prediking: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt 
en Ik zal u rust geven.’ – Mt. 11:28 
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We luisteren naar: Lied 512 - O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed klinkt mij uw naam in ’t oor 
 
1. 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
 
2. 
uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 
 
3. 
Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 
mijn priester die mijn schuld ontbindt, 
mijn weg waarop ik treed; 
 
4. 
al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 
maar sterk en vurig wordt de ziel 
wanneer zij U aanschouwt. 
 
5. 
Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 
een zon diep in de nacht, 
roep ik uw nadering reeds uit 
omdat ik U verwacht. 
 
 
 
 



6 
 

6. 
O Jezus, hoe vertrouwd en goed 
klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 
 
7. 
O naam, eeuwige ademtocht, 
een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek.  
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
We luisteren naar:  Leer mij uw weg, o Heer 
 
1. 
Leer mij uw weg, o Heer, 
leer mij uw weg. 
Schenk van uw kracht mij meer, 
leer mij uw weg. 
Houd mij in evenwicht, 
dat ‘k voor uw aangezicht, 
wandel in ’t volle licht, 
leer mij uw weg. 
 
3. 
Hoe ook mijn toestand wordt, 
leer mij uw weg. 
't Leven zij lang of kort, 
leer mij uw weg. 
Is dan mijn hoop volbracht, 
‘vrees ik geen dood of macht, 
daar mijn ziel U verwacht, 
leer mij Uw weg. 
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4. 
Wat ook dit leven brengt, 
Hij is nabij. 
't Zij vreugd of droefheid schenkt, 
Hij is nabij. 
Hoe sterk ook satans macht, 
Jezus geeft licht en kracht 
ieder, die Hem verwacht; 
Hij is nabij.  
 
 
Zegen 
 
 
We luisteren naar: Lied 708 – Wilhelmus 
 
1. 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed,den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6. 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
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Voorganger:    Ds. C. Baggerman 
Ambtsdrager:  Gerlien Hilhorst 
Techniek:        Hans Zinger 
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van het College van Diakenen  
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van het College van Kerkrentmeesters:  
NL 06 RABO 0309 1029 60 

 
 


