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Orde van de dienst 
Zondag 2 augustus 2020 zevende zondag van de zomer 

 
Videodienst PG De Wijngaard 

Joriskerk te Borculo 
 
Welkom  
 
Luisteren: Lied 283 – In de veelheid van geluiden 
 
1. In de veelheid van geluiden 
 in het stormen van de tijd, 
 zoeken wij het zachte suizen 
 van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
 drinkend uit de ene bron, 
 bidden wij om nieuwe dromen, 
 richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde 
 raken van het duister moe. 
 Als uw hart ons niet bewaarde 
 sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid. 
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5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
 al uw liefde ons besteedt, 
 zingend zullen wij U roemen 
 en dit huis juicht met ons mee! 
 
 
Bemoediging en groet 
 
Luisteren: Psalm 84 vers 1 en 6  - Hoe lieflijk, hoe goed is 
mij, Heer 
  
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 
 
6. Want God onze Heer die ons mild 
 bestraalt als zon, beschermt als schild, 
 zal in genade ons verhogen. 
 Zijn hand onthoudt het goede niet 
 aan wie oprecht Hem hulde biedt 
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
 HEER, die het al in handen houdt, 
 welzalig die op U vertrouwt. 
 
 
Gebed om ontferming 
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Orgelspel: Gloria 

Gebed van de zondag 

Lezing uit het Oude Testament: Nehemia 9 vers 15 – 20 

Luisteren: Psalm 105 vers 1, 15 en 18 –Loof God de Heer, 

en laat ons blijde   

  1. Loof God de Heer, en laat ons blijde 

 zijn glorierijke naam belijden. 

 Meld ieder volk en elk geslacht 

 de wonderen die God volbracht. 

 Gij die van harte zoekt de HEER, 

 verblijd u, geef zijn naam de eer. 

 

15. God gaf een wolk die hen geleidde, 

 een vuur in 't duister aan hun zijde. 

 Zo trokken zij in vrede voort, 

 en steeds heeft God hun wens verhoord. 

 Hij zond hun kwakkels in de nood, 

 en uit de hemel hemels brood. 

 

18. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, 

 opdat het altoos Hem zou vrezen, 

 zijn wet betrachten en voortaan 

 volstandig op zijn wegen gaan. 

 Prijs God om al zijn majesteit. 

 Hij leidt ons tot in eeuwigheid. 
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Evangelielezing: Matteüs 14 vers 13-21 
 
Luisteren: Lied 995 – O Vader, trek het lot U aan 
 
1. O Vader, trek het lot U aan 
 van allen die door U bestaan. 
 Gij die geen stenen geeft voor brood, 
 wees met uw kinderen in nood; 
 en stil, God die rechtvaardig zijt, 
 de honger naar gerechtigheid. 
  
2.  O Vader, trek het leed U aan 
 van allen die met ons bestaan. 
 Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, 
 doe ons hun naasten zijn in nood, 
 opdat zij weten, wie Gij zijt: 
 de God van hun gerechtigheid. 
 
 
Overdenking ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig 
hebben’  
 
 
Orgelspel 
 
 
Geloofsbelijdenis 
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Luisteren: Lied 653 vers 1, 2 en 7- U kennen, uit en tot U 
leven 
 
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 wereld zin! 
 
2. Gij zijt het brood van God gegeven, 
 de spijze van de eeuwigheid; 
 Gij zijt genoeg om van te leven 
 voor iedereen en voor altijd. 
 Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
 met leven midden in de dood. 
 
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. 
 
 
Gebeden, Onze Vader 
 
 
Mededelingen 
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Luisteren: Lied 383 – Zeven was voldoende 
 
1. Zeven was voldoende,  
 vijf en twee,  
 zeven was voldoende  
 voor vijfduizend  
 op de heuvels langs de zee 
 
2. Zeven is voldoende  
 toen en nu,  
 zeven is voldoende  
 alle dagen  
 van ons leven, dank zij U. 
 
3. Zeven is voldoende,  
 brood en vis,  
 Jezus is voldoende  
 voor ons allen  
 als de kring gesloten is. 
 
4. Voed ons met uw leven,  
 vis en brood,  
 alle zeven dagen,  
 Gij verzadigt  
 allen met uw offerdood. 
 
5. Want Gij zijt de eerste  
 rond alom,  
 ja, Gij zijt de eerste  
 en de laatste,  
 kom, o Here Jezus kom! 
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Zegen, Amen, amen, amen. 
 
Voorganger: ds. Co Janssen 

Ambtsdrager: Bertus Hesselink 

Lector: Gerlien Hilhorst 

Organist: Roel Smit 

Techniek: Jan Berendsen 

 

Rekeningnummers:  
van het College van Diakenen  
NL 22 RABO 0323 1218 88 
 
van het College van kerkrentmeesters:  
NL 06 RABO 0309 1029 60  
 

 

 

 


