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Liturgie Hofkerk 
zondag  

14 februari 2021 

 

MEDEDELINGEN  

DE VOORBEREIDING 

L IED 272:  W IJ  ZOEKEN IN UW HUIS  UW AANGEZICHT,  O HERE  

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 

Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 

Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 

alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 

 

2. Maar Jezus weende_en bad, alleen, omdat de mensen 

als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt. 

Verlos ons in zijn naam van onze ijd’le wensen. 

Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

 

3. Heer, wij gedenken U; laat ons dan nooit vergeten 

de mensheid zonder God, de mensheid zonder brood. 

Het bloed van Abel roept nog steeds tot ons geweten. 

Wie ’t zingend overstemt is Kaïns deelgenoot. 

 

4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader, 

vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit. 

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader, 

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.  

VOORBEREIDING  

BEMOEDIGING EN GROET  

STILTE 

OPENINGSLIED 523:  CHRISTUS GING ALS EERSTE 

1. Christus ging als eerste 

waar het water stond, 

waar de diepte heerste 

schiep Hij vaste grond. 

 

 

Voorganger:  

Yvonne Meyer 

Organist 

Henk Warnaar 
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refrein: Al wat wij misdeden 

is met Hem vergaan, 

wie gelooft is heden 

met Hem opgestaan. 

 

2. Christus trok als eerste 

door de doodsjordaan, 

wat als scheiding heerste 

kan niet meer bestaan. refrein 

 

3. Christus staat als eerste  

voor Gods aangezicht, 

waar de doodsnacht heerste 

wenkt en lacht het licht refrein 

AANSTEKEN PAASKAARS  

KYRIE 

D IENST VAN HET WOORD 

INLEIDING OP DE LEZINGEN 

GEBED OM DE HULP VAN DE HEIL IGE GEEST  

God van ons hart, 

wanneer uw Woord naar ons opengaat, 

bedenken wij ons in stilte… 

Misschien zijn onze ogen wel blind geworden 

bij alle beelden die zich aan ons opdringen… 

Misschien zijn ons oren wel doof geworden 

bij alle lawaai dat ons leven onrustig maakt… 

Misschien is onze mond wel verstomd  

bij alle woorden die wij onbedachtzaam spreken… 

Misschien zijn ons handen stram 

bij alle grijpen naar schijnbaar geluk… 

 

Daarom bidden wij u: zuiver ons hart 

Vernieuw ons leven in het Licht van uw Geest 

Leer ons verwachtend uitzien naar Hem 

Jezus Messias, uw Zoon 

Die onze vrede is. 

Hij redt ons tot werkelijk leven 

Onbevreesd, vol van genade 

Vol van geloof, hoop en liefde. 

Amen 

 

(van de hand van Ad van Noord) 
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LEZEN DEUTERONOMIUM 30:11-14 

De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen 

niet buiten uw bereik. 12 Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: 

“Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te 

maken, zodat wij ernaar kunnen handelen?” 13 Ook zijn ze niet aan de 

overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons 

over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen 

handelen?” 14 Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en 

ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen. 

Z INGEN L IED 316:  1  EN 2 

1. Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die ’t zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

2. Het is niet aan de overzij. 

Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 

de wijde oceaan bevaren, 

wie brengt van d’overkant der zee 

de schat der diepe wijsheid mee, 

die ’s levens raadsel kan verklaren? 

LEZEN LUCAS 18:  13-30 

13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik 

naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: 

“God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand 

die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf 

verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd 

worden.’ 

15 De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door 

hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16 

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij me komen, houd ze niet 

tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17 Ik 

verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er 

zeker niet binnengaan!’ 

18 Een hooggeplaatst persoon vroeg hem: ‘Goede meester, wat moet ik doen 

om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ 19 Jezus antwoordde: ‘Waarom 

noemt u mij goed? Niemand is goed, alleen God. 20 U kent de geboden: 

pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 

toon eerbied voor uw vader en uw moeder.’ 21 De man zei: ‘Aan dat alles heb 

ik me sinds mijn jeugd gehouden.’ 22 Toen Jezus dat hoorde, zei hij: ‘Nog één 

ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt en verdeel de opbrengst onder de 

armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg 

mij!’ 23 Toen de man dat hoorde, werd hij diepbedroefd. Hij was namelijk zeer 

rijk. 
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24 Toen Jezus zag dat de man zo bedroefd werd, zei hij: ‘Wat is het moeilijk 

voor rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. 25 Het is gemakkelijker 

voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke 

om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 Daarop zeiden zijn toehoorders: 

‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus zei: ‘Wat bij de mensen 

onmogelijk is, is mogelijk bij God.’ 28 Toen zei Petrus: ‘Maar wij hebben alles wat 

we bezaten achtergelaten om u te volgen.’ 29 Jezus zei tegen hen: ‘Ik verzeker 

jullie: iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft 

achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, 30 zal reeds in deze tijd het 

veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven.’ 

Z INGEN L IED 316:  3  EN 4 

Het is ook in de hemel niet, 

hoe vaak gij ook naar boven ziet 

en droomt van bovenaardse streken. 

Wat gij ook in de sterren leest, 

alleen de Geest beroert de geest, 

alleen het woord kan ’t hart toespreken. 

 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak vóór u ligt de weg ten leven. 

OVERDENKING ‘HET R IJK VAN GOD’  

 

Lied 1000 gezongen door lske DeWall tijdens de Met hart en ziel 

Zomermeditaties  2020 van de KRO-NCRV. 

►  L IED 1000:  ALLE VERZEN  

1. Wij zagen hoe het spoor van God 

sporen van mensen kruiste. 

Wij zagen licht, een vuur laait op, 

feest voor armen in het duister. 

 

2. 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? 
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3. Wij zagen lammen op het feest, 

dansend en opgetogen. 

Wij zagen hoe de hoop weer leeft 

in de uitgedoofde ogen. 

 

4. Wij zagen rijken diep ontdaan, 

konden zichzelf niet geven. 

Wij zagen armen binnengaan 

in een huis vol licht en leven. refrein 

 

5. Wij zagen God verloren staan, 

zullen zijn kind’ren komen? 

Wij zagen Gods hart opengaan: 

levend water, rijke stromen. refrein 

GEBEDEN EN GAVEN 

VOORBEDEN 

Heer, geef ons een hart 

sterk genoeg om zorgen te kunnen dragen, 

groot genoeg om kleinzieligheid te weerstaan, 

open genoeg om niemand buiten te sluiten, 

zacht genoeg om pijn aan te voelen, 

moedig genoeg om onrecht te bestrijden, 

waarachtig genoeg om leugens te doorzien, 

hard genoeg om geweld te keren, 

vreedzaam genoeg om twist te beslechten, 

nederig genoeg om de minste te willen zijn, 

bescheiden genoeg om trots te vermijden, 

optimistisch genoeg om tegenslag te overwinnen, 

doortastend genoeg om de tijd te gebruiken, 

begrijpend genoeg om anderen te leiden, 

blij genoeg om vreugde te schenken, 

gelovig genoeg om Uw navolger te zijn. 

 

Heer, geef ons een hart, 

zo bidden wij u in Jezus’ Naam 

Amen  

STIL GEBED EN ONZE VADER  

►SLOTLIED:  975  JEZUS ROEPT HIER MENSEN SAMEN  

1. Jezus roept hier mensen samen 

die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 

geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 

prijs de Zoon, die mensen kent, 
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prijs de Geest die als de Trooster 

zich naar ons heeft toegewend. 

 

2. Jezus roept ons te belijden 

Hem als heer van het heelal, 

hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 

Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 

zeg de wereld: Christus’ glorie 

is op aarde neergedaald. 

 

3. Jezus roept ons tot de ander, 

zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen –  

Jezus trekt geen scheidingslijn, 

Ga met vrienden en met vreemden, 

ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 

die op zoek naar waarheid zijn. 

 

4. Jezus roept ons tot zijn tafel, 

breed en wereldwijd gedekt. 

waar de kerk bezit haar aardse 

hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 

del het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heil’ge zondaars, 

wees te gast bij God de Heer. 

 

ZEGEN   

L IED 425:  VERVULD VAN UW ZEGEN. 

 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

 

1e:  Kleine ring 

2e: Orgelfonds 
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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  
 
De liturgie is ook op de website te vinden:  
www.hofkerk-oldenzaal.nl > Agenda > datum van de dienst > de liturgie. 

mailto:ycmeyer60@gmail.com
http://www.hofkerk-oldenzaal.nl/

