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Liturgie Hofkerk 
zondag  

14 maart 2021 

 

ORGELSPEL 

MEDEDELINGEN 

 

Er is haast bij (ouderling) 

Ik wil weten 

of het wel waar is 

dat er een uur komt 

waarin blinden 

zullen zien. 

 

Er is haast bij 

het einde 

van dit donker. 

God, 

 

er is haast 

bij het licht. 

Er is haast bij het Licht…..  

(Geert Bogaard) 

OUDERLING STEEKT DE PAASKAARS AAN 

INTOCHTSLIED 1005:  YOUTUBE 

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. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord.  refrein 

Voorganger:  

Ds. Annerie Snier 

Organist 

Henk Warnaar 

Lector 

Hans Christenhusz 
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Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaat voor U gebouwd.  refrein 

 

Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis, 

Maak ons uw dienaar, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is.    refrein 

VOORBEREIDING 

BEGROETING  

DIENST VAN  HET  WOORD 

INLEIDING  

GEBED OM ONTFERMING  

We luisteren naar Stil is de straat (YouTube) 

INLEIDING  

MOMENT MET DE KINDEREN /  WE KIJKEN NAAR EEN FILMPJE 

LEZEN:  PREDIKER 2:  20-27 

Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor ik had 

gezwoegd onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt 

bekwaam te werk gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het 

iemand geven die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en 

een uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij 

moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon, 

maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt 

brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. 

Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan eten en 

drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft 

verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de hand van God. Want wie, 

zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik ermee instem? Aan 

een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis van vreugde, maar een 

zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren 

om het dan over te dragen aan een mens die God behaagt. Ook dat is enkel 

lucht en najagen van wind. 

ORGELSPEL 

LEZEN:  MATTHEUS 6 
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Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 

dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 

mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je 

schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je 

oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in 

heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is 

dan die duisternis! 

ORGELSPEL  

OVERWEGING  

We luisteren naar ‘Kijk om je heen’ (Youtube)  

DANK-  EN VOORBEDEN  

We luisteren naar ‘Onze Vader’ (YouTube)  

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. 

ORGELSPEL 

 

 

 

De collecte-doelen deze week zijn:  

1e : Dorcas 

2e: Instandhouding patoraat 
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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/

