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Liturgie Hofkerk 
zondag  

21 februari 2021 

 

DE VOORBEREIDING 

ORGELSPEL  

WELKOM EN MEDEDELINGEN DOOR DE OUDERLING  

L IED 1005:  VERS 1  EN REFREIN (GESPROKEN) 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

refrein: 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

MOMENT VAN STILTE  

AANVANGSLIED:  601:  VERS 1  EN 2  (GESPROKEN) 

1. Licht dat ons aanstoot in de morgen, 

voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen, 

licht overdek mij, vuur mij aan. 

Dat ik niet uitval, dat wij allen 

zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

 

2. Licht, van mijn stad de stedehouder, 

aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 

draag mij, ik ben jou kijkend kind. 

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 

waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 

Voorganger:  

Ds. G.J. Lambers Heerspink 

Organist 

Koos Schollaardt 
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BEMOEDIGING EN GROET  

L IED 601:  VERS 3  (GESPROKEN) 

3. Alles zal zwichten en verwaaien 

wat op het licht niet is gelijkt. 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

en van ons doen geen daad beklijft. 

Veelstemmig licht, om aan te horen 

zolang ons hart nog slagen geeft. 

Liefste der mensen, eerstgeboren, 

licht, laatste woord van Hem die leeft. 

AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS  

Terwijl de Paaskaars aangestoken wordt  

speelt de organist heel zacht lied 598 

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft (2x) 

KYRIË-GEBED 

DIENST VAN  DE  SCHRIFTEN 

TOELICHTING OP DE ZONDAG 

GEBED BIJ DE OPENING VAN HET WOORD 

SCHRIFTLEZING UIT HET ALOUDE TESTAMENT  

PS.  25:  1-10 

1Van David Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit, 2mijn God, op u vertrouw ik, 

maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen.3Zij die op u hopen 

worden niet beschaamd beschaamd worden zij die u achteloos verraden. 

4Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan. 5Wijs 

mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij 

redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer. 6Denk aan uw barmhartigheid, HEER, 

aan uw liefde door de eeuwen heen. 7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd 

maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken, HEER. 8Goed en 

rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, 9wie nederig zijn leidt hij in 

het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan. 10Liefde en trouw zijn de weg 

van de HEER voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. 
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SCHRIFTLEZING UIT HET TWEEDE TESTAMENT  

MARCUS 1:12-15 

12Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn in. 13Veertig dagen bleef hij 

in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te 

midden van de wilde dieren, en engelen zorgden voor hem.14Nadat Johannes 

gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws 

verkondigde. 15Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van 

God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’ 

L IED 539:  VERS 1,  2  EN 5 

1. Jezus, diep in de woestijn, 

eenzaam en vol vragen, 

voerde daar een zware strijd 

veertig lange dagen. 

 

2. Veertig dagen zonder brood, 

Hij is niet bezweken 

- ook al was de honger groot – 

voor zijn tegenspreker. 

 

5. Jezus, diep in de woestijn, 

veertig lange dagen, 

bleef het in de zware strijd 

met Gods woorden wagen. 

U ITLEG EN VERKONDIGING 

L IED 158B (2X) 

Een schoot van ontferming is onze God. 

Hij heeft ons gezocht en gezien 

zoals de opgaande zon aan de hemel. 

Hij is ons verschenen toen wij in 

duisternis waren, in schaduw van dood. 

Hij zal onze voeten richten 

op de weg van de vrede. 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

VOORBEDE –  STIL GEBED –  ONZE VADER  

SLOTLIED 418:  VERS 1,  2  EN 4 

1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

 

  



4 

 

2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 

zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 

horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 

 

4. God, schenk ons de kracht, dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 

HEENZENDING EN ZEGEN  

L IED 425 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

1e:  Kerk in Actie / Werelddiaconaat 

2e: Ouderenwerk eigen gemeente 
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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/

