
  Orde van de dienst 
 

Protestantse Gemeente De Wijngaard 
 

Joriskerk zondag 19 mei 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

Orgelspel 
 
Woord van welkom 
 
kaarsen aansteken 
 
Koor: Waar liefde woont  
 
Bemoediging en drempel gebed (we gaan staan) 

 
v:  Onze hulp is in de naam van de Heer, 
a:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v:  die trouw is tot in eeuwigheid. 
a:  Die niet loslaat het werk van zijn handen. 
 
v:  Heer, onze God,  
     voor wij onze dienst beginnen komen wij tot U.  
     Wij zijn hier bijeen om de ontmoeting met U en met 
  elkaar te beleven.  
     Een ontmoeting vanuit het geloof. 
a: Ons geloof, dat zo vaak op de achtergrond staat,  
     omdat we volledig in beslag worden genomen door 
  andere zaken.  
v:  In een moment van stilte openen wij ons voor U,  
     proberen we ruimte te maken voor U  
  in ons hoofd en hart. 
Stilte 
v:  Wil ons helpen Heer, open te staan voor U 
      en voor elkaar, zodat we U zien zoals U bent. 
a:  U, die niemand uitsluit, 
v:  zodat we elkaar bij de hand nemen. 
a:  Zoals U ons bij de hand neemt. 
v:  Zodat uw liefde straalt. 
a:  In ons en door ons. Amen. 
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Zingen: Psalm 98 vers 1 en 2 
 

1.  Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
  want Hij bracht wonderen tot stand. 
       Wij zien Hem heerlijk triomferen 
       met opgeheven rechterhand. 
       Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
       bevrijdend heil en bindend recht 
       voor alle volkeren op aarde. 
       Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

2.  Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
  Hij heeft in goedertierenheid, 
  naar de belofte eens gegeven, 
  net huis van Israël bevrijd.  
  Zijn volk is veilig in zijn handen. 
  Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
  Zo werd tot in de verste landen 
  het heil van onze God aanschouwd.  
 
Gebed om ontferming  
      na de woorden:  
 ‘Daarom bidden wij en zingen:’ Kyrië 299d koor / allen 
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Glorialied Lied 648: Zing halleluja, hemel en aarde, zing 
     (Lied van de maand)  

 

 
 
 2. Heldere bron, gij zon die met gloed geneest, 
  dor hout bloeit op in uw open hof: 
  één en al bloesem, wekenlang feest – 
  wij plukken geloof en oogsten lof.  
 

   3. Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
  eet van de vrucht, gij gezegenden; 
  zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
  verheven is Hij, de Levende! 
 
 
Groet   
        v.  De Heer zal bij u zijn! 
        a. de Heer zal u bewaren! 
 
Gebed voor de opening van het Woord  
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Lezing:  Deuteronomium 6 vers 1- 9 
 
Koor: Jesu bleibet meine Freude  
 
Lezing: Johannes 13 vers 31 – 35  
 
Zingen: Lied 653 vers 1, 4 en 7 
 

1.  U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, -  
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereldzin! 

 
3.  Gij zijt het licht van God gegeven, 

  een zon die nog haar stralen spreidt, 
  wanneer het nacht wordt in ons leven, 
  wanneer het nacht wordt in de tijd. 
  O licht der wereld, zie er is 
  voor wie U kent geen duisternis.  
 
 7. O christus, ons van God gegeven, 
  Gij tot in alle eeuwigheid 
  de weg, de waarheid en het leven, 
  Gij zijt de zin van alle tijd. 
  Vervul van dit geheimenis 
  uw kerk die in de wereld is.  
 
 
Verkondiging 
 
Koor: Verleih uns Frieden 

https://www.youtube.com/watch?v=ICdXBWHpapc


6 

 

Gebeden,  
 Dankgebed 

 Voorbede,    na ‘Hoor ons biddend zingen’  368 f 

 
           
 Stilgebed 
 ‘Onze Vader’ 
 
Inzameling van de gaven en koor: ‘Praise the Lord’ 
 
 
Zingen: Lied 655 (Staande) 
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 2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
      gunt aan uw leven rust en duur 
      en geeft het zin en samenhang. 
      Zingt dan de Heer een nieuw gezang ! 
   
 3.       Een lied van uw verwondering 
      dat nòg uw naam niet onderging, 
      maar weer opnieuw geboren is 
      uit water en uit duisternis. 

 
 4. De hand van God doet in de tijd 
  tekenen van gerechtigheid. 
  De Geest des Heren vuurt ons aan 
  de heil'ge tekens te verstaan. 
 
 5. Wij zullen naar zijn land geleid 
  doorleven tot in eeuwigheid 
  en zingen bij zijn wederkeer 
  een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

 

 

Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 
 
Orgelspel 
 
 


