
Orde van de dienst 
Zondag 27 september 2020 

Videodienst PG De Wijngaard 
Joriskerk te Borculo 

Orgelspel 

Welkom 

We luisteren naar Lied 103a: 1 en 2 – Loof nu, mijn ziel, 
de Here 

1. Looft nu, mijn ziel, de Here,
looft, al wat in mij is, zijn naam!
Vergeet niet, hoeveel keren
de Here u heeft welgedaan.
Hij wil uw schuld vergeven,
u reden van de dood,
gij zijt met heel uw leven
geborgen in zijn schoot.
De Heer vernieuwt uw krachten
als van een adelaar,
Hij maakt wie Hem verwachten
al zijn beloften waar.
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2. Gij armen en verdrukten 
 ziet uit naar Hem, die u bevrijdt; 
 gebeukten en gebukten, 
 in zijn rijk is gerechtigheid. 
 Gij die, uzelf tot schade, 
 des Heren weg verliet, 
 de Heer is vol genade, 
 voor eeuwig toornt Hij niet, 
 Hij die voor u blijft zorgen, 
 de zonden van u doet 
 als de avond van de morgen, 
 ja, kwaad vergeld met goed. 
 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 
v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN 
 HANDEN. 
v: Tot op het bot van ons bestaan  
 kent Gij ons, God,  
 zijt Gij met ons begaan.  
 Gij deelt in onze nood 
 tot in de engte van de dood.  
a: GEEF ONS EEN TEKEN,  
 TEGENDRAADS AAN ONZE TWIJFEL.  
 GOD, ONTSTEEK UW LICHT OP DEZE PLAATS.  
 AMEN. 
 
 
We luisteren naar Lied 103a: 3 en 4 
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3. De Heer is als een vader,
die voor zijn kinderen 't beste wil;
wie Hem vertrouwend naad'ren,
die geeft Hij rust, die maakt Hij stil.
Hij immers kent ons broze
bestaan, want stof zijn wij,
een teer geluk, als rozen
zo schoon, zo snel voorbij;
als gras zijn wij, als blaren,
wanneer de najaarswind
door 's levens boom komt varen,
wie is er die ze vindt?

4. Maar 't rijk van Gods genade
staat vast en blijft in eeuwigheid.
Zijn trouw komt hun te stade,
die Hem getrouw zijn toegewijd.
Gij engelen, sterke helden,
die doet zij heilig woord,
nooit moede ons te melden
al wat gij van Hem hoort,
looft Hem, gij zult Hem geven
de lof van 't gans heelal;
en gij mijn ziel, mijn leven,
loof gij Hem bovenal!

Gebed om ontferming 
Na: ‘Zo roepen wij tot U’: 
a: Heer ontferm U (gesproken) 

Gloria: orgel 
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Inleidende woorden 

Gebed voor de opening van het Woord 

Lezing: Daniël 1 vers 1 – 9 

We luisteren naar Lied 713: 1,2 en 3 – Wij moeten Gode 
zingen 

1. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

2. Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan al wie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

3. Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in 't land van vuur en oven,
in 't land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.
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Lezing: Daniël 2 vers 1, 26 – 45, 49 

We luisteren naar Lied 126a – Als God ons thuis brengt uit 
onze ballingschap 

Refrein: 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. 

1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen".
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

3. Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Refrein

Overdenking 

Orgelspel 
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Gebeden 
Na: ‘zo bidden wij samen’ 
a: Heer, Hoor ons gebed (gesproken) 
Onze Vader…. 

Mededelingen 

We luisteren naar Lied 993 – Samen op de aarde 

1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand.

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3. 't Westen en het Oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht.

4. Om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte -
alles zegent Hem,



7 

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen 
Amen, amen, amen 

Voorganger: ds. Co Janssen 
Ambtsdrager: Wilma te Boome 
Organist: Roel Smit 
Zang van enkele gemeenteleden 
Lector: Henny Lubberdink 
Techniek: Hans Zinger 
Kosters: Dick Zomer en Gerrit Krooshof 
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