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Liturgie Hofkerk 
zondag  

7 maart 2021 

 

MEDEDINGEN DOOR OUDERLING VAN DIENST 

L IED 1005:  VERS 1  EN REFREIN 

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. 

VOORBEREIDING 

BEMOEDIGING EN GROET  

L IED 556:  VERS 1,  2,  3  EN 4 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die zoon van David zijt en man van smarte, 

koning der Joden die de dood verdreef. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

Voorganger:  

Ds. R. Vedders-Dekker 

Organist 

Koos Schollaardt 

Lector 

Yvonne Meyer 
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AANSTEKEN VAN DE PAASKAARS DOOR DE OUDERLING  

STILTE 

KYRIE 

MUZIEK 

We luisteren naar Hij kwam bij ons heel gewoon (YouTube) 

D IENST VAN HET WOORD 

INLEIDING OP DE LEZINGEN 

GEBED OM DE HULP VAN DE HEILIGE GEEST 

GESPREK MET DE KINDEREN 

LEZEN 

Psalm 19: 9-15 8 De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. 

De richtlijn van de HEER is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige.9De 

bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de 

HEER is helder: licht voor de ogen. 10Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt 

stand, voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, 

geheel en al. 11Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed, en 

zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat. 12Uw dienaar laat zich erdoor 

verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 13Maar wie kan al zijn fouten 

kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. 14Bescherm mij, uw dienaar, en 

laat hoogmoed niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van 

grote zonde. 15Laten de woorden van mijn mond u behagen, de 

overpeinzingen van mijn hart u bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder. 

Z INGEN:  PSALM 139:  VERS 1  EN 14 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 

Gij volgt mij waar ik zit of sta. 

Wat mij ten diepste houdt bewogen, 

’t ligt alles open voor uw ogen. 

 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op de weg ten leven. 
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LEZEN 

Johannes 2: 13-22 13Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar 

Jeruzalem. 14Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, 

schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15Hij 

maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun 

schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, 

gooide hun tafels omver 16en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! 

Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17Zijn leerlingen dachten 

aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 

18Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag 

doen?’ 19Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in 

drie dagen weer opbouwen.’ 20‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze 

tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer op-

bouwen?’ 21Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22Na zijn 

opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, 

en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had. 

MUZIEK 

We luisteren naar Toon mijn liefde (YouTube) 

OVERDENKING 

ORGELSPEL 

DE GEBEDEN EN GAVEN 

VOORBEDE –  STIL GEBED –AFGESLOTEN MET LIED 1006 

Onze Vader in de hemel, 

U staat zorgzaam om ons heen. 

Geef dat alle mensen weten: 

zoals U is er maar één. 

Doe ons telkens weer geloven 

in een wereld zonder pijn, 

in uw rijk dat eens zal komen 

dat dat soms te zien kan zijn. 

Help ons samen goed te leven 

en te doen wat U graag wilt. 

Geef ons elke dag te eten 

tot de honger is gestild. 

En vergeef ons wat we fout doen, 

net als wij niet blijven staan 

bij de fouten van een ander, 

maar weer samen verder gaan. 

Help ons om te zien wat goed is 

en wat slecht is, boos of naar. 

Geef dat wij het juiste kiezen, 

dat we goed zijn voor elkaar. 

Onze Vader, wij geloven, 
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dat U onze wereld leidt. 

Met uw licht helpt U ons verder. 

Hier en nu en straks. Altijd. 

Amen, Amen. 

SLOTLIED 575:  VERS 1  EN 6 

1. Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 

Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 

Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 

Duizend, duizend maal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 

 

6. Dank zij U, o Heer des levens, 

die de dood zijt doorgegaan, 

die Uzelf ons hebt gegeven 

ons in alles bijgestaan, 

dank voor wat Gij hebt geleden, 

in uw kruis is onze vrede. 

Voor uw angst en diepe pijn 

wil ik eeuwig dankbaar zijn. 

ZEGEN 

Lied 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. 

ORGELSPEL. 

 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

1e : Amnesty International 

2e:  Eigen PKN 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/

