
ORDE VAN DE DIENST 
PG de Wijngaard 

Joriskerk te Borculo 
Zondag 26 maart 2023 
5e zondag in de Veertig Dagen 
              “Judica” 

 
‘Doe mij recht, o God… ’ (Psalm 43) 

kleur: Paars – de kleur van bezinning, inkeer en omkeer  
 

‘Kom!’ 
 
 

Orgelspel  
 

Woord van welkom  
 

Openingslied Psalm 43 vers 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande): 
 
1. O God, kom mijn geding beslechten, 

verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 

 
2. 
Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 

  

3. 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
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Bemoediging, drempelwoorden en groet 
 

v: Onze hulp is in de Naam van die Ene 
 a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 a: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 
 
 v: Eeuwige God, 
  zie ons hier staan als gemeente 
  om het zicht op uw aanwezigheid 
  in deze verwarrende tijden niet te verliezen. 
  Bron van leven, 
  keer ons om naar U toe. 
 a: DOE ONS WEER LEVEN  
  IN HET LICHT VAN UW GENADE! 
   
 v: Genade, barmhartigheid en vrede 
  zij u van God, die ons geschapen heeft, 

en van Jezus Christus, die ons bevrijdt. 
 a:  AMEN. 
 
 

Zingen : Psalm 43 vers 4 en 5 (Wij gaan zitten) 
 
4. 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 
 

5. 
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, 
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? 
Vertrouw op ’s Heren welbehagen. 
Hij doet weldra de morgen dagen. 
Ja, ik zal zingen tot zijn eer: 
mijn redder is de Heer.
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Kyriegebed voor de nood van de wereld 
       na de woorden: ‘Daarom bidden wij en zingen’ 

 
Kyriëlied: Wij die met eigen ogen t: Huub Oosterhuis    m: LB 1010 

 
2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 
3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 
 

Kijken naar de verbeelding  
en het projectboek.  
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Zingen: Projectlied 

  
2. Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 

Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 
Gebed voor de opening van de Schriften  
 
Lezing uit het Oude Testament: Psalm 130 
 
Zingen: Psalm 130 vers 1 en 4 
 
1. 
Uit diepten van ellende 
roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here red! 

4 
Gij al Gods bondgenoten, 
zie naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 
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Evangelielezing: Johannes 11 vers 1 – 4 – 17 - 44  
 
Zingen: Lied 948 – Als Gij er zijt 
 

1. Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 

 
2. om in te schuilen, dat wij leven 

al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 

 
3. die is, die komen zal ten laatste, 

ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 

 
Verkondiging 
 
Stilte 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 837 – Iedereen zoekt U, jong of oud 
 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud, 
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
moe van onszelf en zonder kracht, 
dorstend naar liefde en zegen. 
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2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
laten wij anderen bloeden, 
geven wij pijn en angsten door - 
neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
3. Heer, als ons denken U ontkent, 

kan ons de leegte benauwen. 
Als onze hand uw schepping schendt, 
wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 

 
4. Koning, uw rijk is zo nabij - 

open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 
Voorstellen beroepingscommissie 
 
Opdracht 
 
Zingen: Lied  829 – De liefde gaat ons voor 
 

1. De liefde gaat ons voor /van den beginne; 
zij is een lichtend spoor, 
een vuur van binnen / dat straalt. 
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2        De hoop die in ons is / en ons doet leven, 
dat is een erfenis 
om door te geven / voorgoed. 

 
3       Wij houden ons bereid /om te ontvangen 

de Geest die ons geleidt 
en ons verlangen / vervult. 
 

Gebeden 
 dankgebed 
 voorbede 
na Hoor ons biddend zingen’: gezongen acclamatie:  

Stilgebed 
‘Onze Vader 
 

Inzameling van de gaven en orgelspel 
 
 
Slotlied: Lied 834 – Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
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2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zending en Zegen 

Orgelspel 

Voorganger: ds. Co Janssen 
Ouderling: Jenny te Brake 
Organist: Grietje Hensen 
Lector: Dinie Kistemaker 


