
Orde van Dienst 5 juli 2020  

Orgelspel 

Stilte 

Welkom namens kerkenraad, afgesloten met Openingstekst/gebed 

Muziek: Psalm 62: 1 en 4 

Votum en groet  

Muziek: psalm 62: 5 

Gebeden 

Muziek: Lied 936 

Groet 

Gebed van de zondag 

Schriftlezing: Matteüs 11:25-30 

Muziek: Lied 912: 1 en 2 

Overdenking 

Muziek: I am the Vine – John Michael Talbot (Zie tekst hieronder) 

Mededelingen 

Dankgebed en voorbeden, gevolgd door Onze Vader 

Muziek: Lied 912: 3, 4, 5, 6 

Zegen 

I am the vine – John Michael Talbot 

 
I am the vine and you are the branches, 
live in me and you will never die.  

I am the vine and my father is the keeper 
come to me let the Spirit bring you life. 

Like a tree planted by the living water 
to stretch it’s roots into the living stream. 
You will show no distress in the heat of the drought 
but still bear fruit and live. 

I am the vine and you are the branches, 
live in me and you will never die. 



I am the vine and my father is the keeper 
come to me let the Spirit bring you life. 

Come to me all you heavy ladened. 
My yoke is easy, my burden is light. 
I will raise you up on the wings of an eagle. 
and to God’s mountain will fly. 

 
I am the vine and you are the branches 
live in me and you will never die. 

I am the vine and my father is the keeper 
come to me let the Spirit bring you life. 

Nederlandse vertaling:  

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken 
leef in mij en je zult eeuwig leven. 

Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer 
kom bij mij laat de Geest je leven brengen. 

Als een boom geplant aan stromend water 
zijn wortels uitstrekkend naar de levende stroom. 
Je zult geen nood kennen tijdens grote droogte 
maar nog steeds vrucht dragen en leven. 

 
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken 
leef in mij en je zult eeuwig leven. 

Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer 
kom bij mij laat de Geest je leven brengen. 

 
Kom bij mij, als je vermoeid en belast bent 
Mijn juk is zacht, mijn last is licht. 
Ik zal je optillen op de vleugels van een arend 
en naar Gods berg zullen we vliegen. 

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken 
leef in mij en je zult eeuwig leven. 

Ik ben de wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer 
kom bij mij laat de Geest je leven brengen. 


