Orde van de dienst
Zondag 13 september 2020
Videodienst PG De Wijngaard
Joriskerk te Borculo

Orgelspel
Welkom
We luisteren naar het Aanvangslied: 213: 1,2 en 5
Morgenglans der eeuwigheid
1.

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

2.

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost
onverpoosd.

5.

Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.
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Bemoediging en drempelgebed
v:
a:
v:
a:
v:
a:
v:
a:
v:
a:
v:
a:
v:
a:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Hoor ons aan, Eeuwige God,
HOOR NAAR ONS BIDDEN!
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
BLIJF ONS NIET VERBORGEN!
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf
GIJ, HEER, VERGEEF ONS!
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
GEEF ONS UW GENADE!
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
ZEGEN ONS MET RECHT EN VREDE
EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT

AMEN
We luisteren naar: Psalm 134
Gij dienaars aan de Heer gewijd
1.

Gij dienaars aan de HEER gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

2.

Die in het huis des HEEREN zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.
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3.

Uit Sion, aan de HEER gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Gebed om ontferming
na: ‘Zo roepen wij tot U:
a: HEER ONTFERM U (gesproken)
We luisteren naar Lied 654: 6
Zing nu de Heer, stem allen in
6.

Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!

Gebed voor de opening van het Woord
Eerste lezing: Jesaja 11: 1 t/m 11

We luisteren naar Lied 315: 1 en 3
Heb dank, o God van alle leven.
1.

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
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3.

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zoudt gij roemen
op mensengunst of heerlijkheid?
't Verwaait als gras en weidebloemen.
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Tweede lezing: Lucas 2: 25 t/m 32
We luisteren naar Lied 339a
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking
Orgelspel
We luisteren naar Lied 512: 1, 2 en 5
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
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.
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5.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

Gebeden
We luisteren naar het Slotlied 978: 1, 3 en 4
Aan U behoort, o Heer der heren
1.

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Mededelingen
Zegen en Amen(gesproken)
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Wilt u na de zegen weer plaatsnemen en op aanwijzing
van de koster de kerk verlaten?
Wilt u deze liturgie na de dienst weer op de stoel
leggen, dan weten de kosters welke stoelen zij moeten
reinigen.
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