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Liturgie Hofkerk 
zondag  

31 januari 2021 
 

De voorbereiding 

Welkom door de ouderling  

Muziek 

Lied 217 De dag gaat open (Jacobuskerkcantorij Rolde)  

Stilte 

Bemoediging en groet 

Wij dragen ons samenzijn op aan God 

de onuitputtelijke bron van leven, licht en liefde 

De God die trouw blijft tot in eeuwigheid 

en die niet loslaat wat zijn hand begon. 

Genade zij u en vrede, van God onze Vader 

en van onze Heer Jezus Christus 

in gemeenschap met de heilig Geest 

Amen 

Aansteken van de Paaskaars  

Gebed voor de nood in de wereld, eindigend met: 

Kyrie en Gloria:    

Janskoor Utrecht 

 

Kyrie     

Kyrie eleison 

Licht, 

geef me te drinken 

van je vuurwater, 

ik verga van de dorst 

 

Christe eleison 

Kyrie eleison  

 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus 

Voorganger:  

Ds. Jan Bos (Rolde) 

Organist 

Koos Schollaardt 
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bonae voluntatis. 

Waar ik u loof is het dag. 

Boven uw muren, 

boven uw hemelen 

uit zal ik u loven – 

boven de nacht waarin u  mij niet hoort. 

Mijn angst is groot – 

groter zij mijn lof aan u. 

 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus 

Dienst van de schriften 

Inleiding op de lezingen  (plaatje bankje Amsterdam)  

Gebed om de heilige Geest  

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 1-9 

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw 

God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in 

bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te 

houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor 

u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een 

lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in 

acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, 

en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u 

heeft toegezegd. Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb 

daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 

6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw 

kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en 

als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw 

voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de 

stad. 

Muziek 

Lied 320 Wie oren om te horen heeft  (orgel en stem) 

 

1. Wie oren om te horen heeft  

hore naar de wet die God hem geeft: 

Gij zult geen vreemde goden  

maar Mij alleen belijden voortaan.  

Hoor, Israël, mijn geboden. 

 

2.Bemin uw Heer te allen tijd. 

Dien Hem met alles wat gij zijt. 

Aanbid Hem in uw daden.  

Dit is het eerste en grote gebod, 

de wil van God, uw Vader.  
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3. Bied uw naaste de helpende hand.  

Spijzig de armen in uw land,  

een woning wilt hen geven.  

Het tweede gebod is het eerste gelijk; 

doet dit, en gij zult leven.  

 

4. De macht der liefde is zo groot, 

geen water blust haar vuren uit,  

wanneer zij is ontstoken.  

Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,  

God heeft het tot ons gesproken.  

 

5. De liefde spreekt haar eigen taal,  

alle kwaad bedekt zij duizendmaal –  

vergeef al wie u griefde.  

Dit lied zal in de lucht opgaan,  

maar blijve in ons de liefde.  

Tweede lezing:  Mattheus 22, 34-46 

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot zwijgen 

had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35 Om hem op de proef te stellen vroeg 

een van hen, een wetgeleerde: 36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de 

wet?’ 37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met 

heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 

39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee 

geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’ 41 

Nu de farizeeën om hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 42 ‘Wat 

denkt u over de Messias? Van wie is hij een zoon?’ ‘Van David,’ antwoordden 

ze. 43 Jezus vroeg: ‘Hoe kan David hem dan, geïnspireerd door de Geest, Heer 

noemen? Want hij zegt: 44 “De Heer sprak tot mijn Heer: ‘Neem plaats aan mijn 

rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” 45 Als David hem 

dus Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn?’ 46 En niemand was in staat 

hem een antwoord te geven, noch durfde iemand hem vanaf die dag nog 

een vraag te stellen. 

Muziek 

De liefde (Van de CD ‘Woorden van waarde’) 

 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen  

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,  

al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen  

– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.  

 

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

De liefde zal nooit vergaan. 
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Overdenking 

Moment van stilte  

Orgelspel 

De gebeden en gaven 

Aansteken van lichtjes 

Dankzegging en voorbeden,  afgesloten met:  

Stil persoonlijk gebed  

Onze Vader (Jacobuskerkcantorij Rolde)  

Slotlied  

Dat Christus ons voor ogen staat  

   

Dat Christus ons voor ogen staat 

dit lieve leven lang 

vanaf ons onbewust begin 

geeft Hij de dagen doel en zin 

beheert ook onze angst 

 

Maak Hem de bron van al ons doen 

ons leven rust in Hem 

fontein die uit God zelf ontspringt 

Hij liefdesbron waaruit ik drink 

geeft ook ons bidden stem 

 

dat Hij ons vergezicht mag zijn 

in denken en in doen 

licht voor ons innerlijk gezicht 

als weerglans van het eeuwig licht 

als klare morgenster 

Zegen 

orgel:  Vrede van God, de vrede van God zij met jou 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

1e: Voedselbank 

2e:  Eigen jeugdwerk 
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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

