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Liturgie Hofkerk 
zondag  

24 januari 2021 
 

Orgelspel 

Mededelingen kerkenraad 

Bemoediging en groet 

Psalm 84: vers 1 en 6 (gesproken) 

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. 

Aansteken paaskaars 

Stilte 

Kyrie 

Gloria uit Taizé 

Dienst van het Woord 

Inleiding op de lezingen 

Zondagsgebed 

Voorganger:  

Ds. Bunjes-v.d. Lee (Borne) 

Organist 

Henk Warnaar 

Lector 

Gezina Medema 

 



2 

 

Lezen: Genesis 39 

Jozef en de vrouw van Potifar 

39:1Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar 

was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen 

van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn lijfwacht. 2 De HEER stond 

Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. Hij mocht in het huis van zijn 

Egyptische meester werken. 3 Omdat zijn meester zag dat de HEER Jozef 

terzijde stond en alles wat hij ter hand nam voorspoedig liet verlopen, 4 was hij 

Jozef goedgezind: hij maakte hem tot zijn persoonlijke bediende, liet de gang 

van zaken in huis aan hem over en gaf hem het beheer over alles wat hij bezat. 

5 En vanaf het ogenblik dat hij hem belastte met het toezicht op zijn huis en zijn 

verdere bezittingen, zegende de HEER het huis van die Egyptenaar omwille van 

Jozef. De zegen van de HEER rustte op alles wat hij bezat, in huis en daarbuiten. 

6 Daarom vertrouwde hij alles volledig aan Jozef toe; nu Jozef er was, 

bekommerde hij zich alleen nog om wat hij te eten kreeg. 

Jozef was knap en aantrekkelijk. 7 Na verloop van tijd liet de vrouw van zijn 

meester haar oog op hem vallen. ‘Kom bij me liggen,’ zei ze. 8 Maar dat 

weigerde hij. ‘Sinds ik hier ben,’ zei hij, ‘maakt mijn meester zich geen zorgen 

meer over wat dan ook hier in huis, en hij heeft mij het beheer gegeven over al 

zijn bezittingen. 9 Ik heb hier evenveel gezag als hij, en hij heeft mij niets 

onthouden behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo’n grote 

wandaad kunnen begaan en zo kunnen zondigen tegen God?’ 10 Dag in dag 

uit probeerde ze Jozef over te halen, maar hij gaf niet toe, hij wilde niet bij haar 

gaan liggen. 11 Maar op zekere dag, toen hij de binnenvertrekken in kwam om 

zijn werk te doen en daar niemand anders van de bedienden was, 12 greep ze 

hem bij zijn kleed. ‘Kom bij me liggen,’ drong ze aan, maar hij vluchtte naar 

buiten; zijn kleed liet hij bij haar achter. 13 Toen ze besefte dat hij gevlucht was 

en zijn kleed bij haar had gelaten, 14 riep ze haar bedienden en zei tegen hen: 

‘Mooi is dat! Hij moest zo nodig een Hebreeër in huis halen – zeker om zich met 

ons te kunnen vermaken! Die man is mijn kamer binnengedrongen en wilde bij 

me komen liggen, maar ik begon hard te schreeuwen. 15 Toen hij dat hoorde, 

ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ 16 Ze liet het kleed naast 

zich liggen totdat Jozefs meester thuiskwam, 17 en vertelde hem hetzelfde 

verhaal: ‘Die Hebreeuwse slaaf die jij in huis hebt gehaald, is mijn kamer 

binnengedrongen om zich met me te vermaken. 18 En toen ik het op een 

schreeuwen zette, ging hij ervandoor en liet zijn kleed hier bij mij achter.’ 19 

Toen Jozefs meester haar hoorde vertellen dat ze zo door zijn slaaf was 

behandeld, werd hij woedend. 20 Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis 

zetten die bestemd was voor de gevangenen van de koning. 

De dromen van schenker en bakker 

Zo kwam Jozef in de gevangenis terecht. 21 Maar de HEER stond hem terzijde 

en bewees hem zijn goedheid door ervoor te zorgen dat Jozef bij de 

gevangenbewaarder in de gunst kwam. 22 Jozef kreeg de leiding over alle 

gevangenen en hij hield toezicht op het werk dat ze deden. 23 De 

gevangenbewaarder had geen omkijken naar wat aan Jozef was 

toevertrouwd, omdat de HEER hem terzijde stond en alles wat Jozef ter hand 

nam voorspoedig liet verlopen. 
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Psalm 80: vers 1 en 4 (gesproken) 

1. O God van Jozef, leid ons verder, 

hoor ons en wees weer onze herder; 

gij vuurkolom, straal gij ons toe. 

Waak op, o Held, wij worden moe; 

laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

 

4. Gij hebt een wijnstok uitgegraven, 

die, dank zij uw genadegaven, 

gegroeid stond in Egypteland, 

en hem naar Kanaän verplant. 

Daar kwam hij eerst tot volle groei, 

berg na berg dekkend met zijn bloei. 

Overdenking 

Lied 80: vers 6 en 7 (gesproken) 

6. Zie van uw hoge hemel neder, 

dat onze aanblik U vertedert, 

geef op uw eigen planting acht 

de zoon die Gij hebt grootgebracht, 

brand hem niet weg in uw gericht, 

as tot as voor uw aangezicht. 

 

7. Dan zullen wij niet van U wijken, 

uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 

uw naam is ons als uw gelaat: 

een sterrenbeeld, een dageraad. 

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer, 

doe ons opstaan en help ons weer. 

Gebeden en gaven 

Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader 

Slotlied Gezang 20 (gesproken) vers 1  

Laat ons nu vrolijk zingen! 

Komt, heft uw liedren aan 

voor Hem, wie alle dingen 

altijd ten dienste staan. 

Ik wil de Heer daarboven 

lofprijzen hier op aard, 

ja, Hem van harte loven, 

die veilig mij bewaart. 

Zegen 
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Lied 23b (gesproken) 

1. De Heer is mijn herder! 

‘k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan wateren der rust. 

 

2. De Heer is mijn herder! 

Hij waakt voor mijn ziel, 

Hij brengt mij op wegen 

van goedheid en zegen, 

Hij schraagt me als ik wankel, 

Hij draagt me als ik viel. 

 

3. De Heer is mijn herder! 

Al dreigt ook het graf, 

geen kwaad zal ik vrezen, 

Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten 

uw stok en uw staf! 

 

4. De Heer is mijn herder! 

In ’t hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

5. De Heer is mijn herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

‘k zal immer verkeren 

in ’t huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

1e: Amnesty International 

2e: Missionair werk eigen regio 
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In de Hofkerk geloven we in God en daarmee in de medemens. 
We beleven ons geloof met handen, hart en hoofd. We willen 
de medemens dienen met aandacht en ondersteuning, het 
leven samen vieren en het overdenken. Onze drijfveer is het 
geloof in God en Jezus met als leidraad de verhalen uit de bijbel. 
Vanuit onze geloofsvisie willen wij deel uitmaken van de 
samenleving en zoeken wij naar verbindingen met anderen. 
 
 

 
Fijn dat je met ons hebt meegevierd. 

We wensen je een fijn weekend. 
Blijf gezond. 

 
 

 
 
Voor het ontvangen van de digitale liturgie  
of om aan te geven dat je hem liever niet meer wilt ontvangen: 
stuur een bericht naar Yvonne: ycmeyer60@gmail.com  

mailto:ycmeyer60@gmail.com

