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 Orde van dienst 
Zondag 28 februari 2021 

 
2e zondag van de 40 dagentijd 2021 

 
Protestantse Gemeente De Wijngaard 

Online-dienst vanuit Joriskerk  
 
 
 

 
 
 
Muziek 
 
 
Welkom 
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We luisteren naar: Lied 213 vers 1,2 en 3 
               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. 
 
3. Laat uw heil'ge liefdegloed 
 onze koude werken doden 
 en versterk in ons de moed 
 om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
 voordat wij tenondergaan, 
 op te staan. 
 
 
 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
 
Gebed om ontferming  
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We luisteren naar: Lied 547: 2 – Met de boom des levens  
 
2. Laten wij dan bidden 
 in dit aardse dal, 
 dat de lieve vrede 
 ons bewaren zal, 
 Kyrie eleison, 
 wees met ons begaan, 
 doe ons weer verrijzen 
 uit de dood vandaan, 
 
Project: Kerk in actie: ‘Ik ben er voor jou’ 
 
In deze 40-dagentijd volgen we twee sporen. Een spoor waarin de 
traditionele lezingen van dit B-jaar uit Marcus en Johannes een plek 
krijgen en een spoor vanuit Kerk in Actie over de zeven werken van 
barmhartigheid vanuit Matteüs 25: 35,36: ‘Want ik had honger en 
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik 
was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie 
kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en 
jullie kwamen naar mij toe.’ 
Jezus heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. Hij inspireert ons 
tot op de dag van vandaag om hetzelfde te doen voor wie op onze 
weg komt. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond 
Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door 
barmhartig te zijn en goed te doen. 
 
 
Week 2 – De dorstigen drinken geven 
 
 
Rainbow speelt met water. 
 
    
Verbeelding 
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We luisteren naar: Lied 1000 - Wij zagen hoe het spoor van God           
 

Wij zagen hoe het spoor van God 
sporen van mensen kruiste. 
Wij zagen licht, een vuur laait op, 
feest voor armen in het duister. 
 
Wij zagen mensen teer en fier, 
bloeien in steenwoestijnen. 
Wij zagen hoe de schepping nieuw 
gloort in vrede zonder einde. 
 

Refrein: 
Komt Hij terug op onze weg, 
keert Hij verharde harten? 
Wanneer komt Hij met licht en lef, 
zaaigoed in onze handen? 

 
Wij zagen lammen op het feest, 
dansend en opgetogen. 
Wij zagen hoe de hoop weer leeft 
in de uitgedoofde ogen. 
 
Wij zagen rijken diep ontdaan, 
konden zichzelf niet geven. 
Wij zagen armen binnengaan 
in een huis vol licht en leven. 
Refrein 
 
Wij zagen God verloren staan, 
zullen zijn kinderen komen? 
Wij zagen Gods hart opengaan: 
levend water, rijke stromen. 
Refrein 
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Poster: Levensweg  
 
 
Lezing: Marcus 9 vers 2 – 10  Tussen hemel en aarde 
 
 
We luisteren naar: Lied 536 – Alles wat over ons geschreven is  
 
 
1. Alles wat over ons geschreven is, 
 gaat Gij volbrengen in de veertig dagen, 
 de tien geboden en de veertig slagen, 
 dit hele leven dat geen leven is. 
 
2. De schepping die voor ons gesloten was 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
 O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
 het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
 Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
 aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
 Ons is een loflied in mond gegeven, 
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
 
 
 
Overdenking: ‘Een topervaring…’ 
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We luisteren naar: Lied 543 – Gij zijt in glans verschenen 
 
 
 
1. Gij zijt in glans verschenen, 
 verschenen voor altijd. 
 Hoe ook in dood verdwenen, 
 ons straalt uw heerlijkheid. 
 Hoe bitter ook de pijnen 
 door ons U aangedaan, 
 Gij blijft in glans verschijnen, 
 ziet ons in glorie aan. 
 
 
2. Uw marteling, uw lijden, 
 in aller wereldnood, 
 uw kruisgang door de tijden, 
 uw dagelijkse dood, 
 het straalt voor onze ogen, 
 het glanst uit alle pijn, 
 aan haat en hoon onttogen, 
 blijft Gij onz’ glorie zijn. 
 
 
3. Gij zijt in glans verschenen, 
 verschenen voor altijd. 
 Gij wilt uw kruis ons lenen, 
 als licht van eeuwigheid. 
 Geen ondergang kan dreigen, 
 of heerlijk rijst uw beeld, 
 en doet ons mee ontstijgen 
 in glans die alles heelt. 
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Gebeden 
na stilgebed 

 

 gezongen ‘Onze Vader’: Lied 369b 
 

Onze Vader, in de hemel 
Uw Naam worde geheiligd,  
Uw Koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, zoals in de hemel ook op aarde, 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid, 
in eeuwigheid, Amen. 

 
 
Mededelingen 
 
Zegen 
 
We luisteren naar: Lied 158b - Een schoot van ontferming  
 

Een schoot van ontferming is onze God. 
Hij heeft ons gezocht en gezien 
zoals de opgaande zon aan de hemel, 
Hij is ons verschenen toen wij in 
duisternis waren, in schaduw van dood. 
Hij zal onze voeten richten 
op de weg van de vrede. 
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