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Liturgie Hofkerk 
zondag  

21 maart 2021 

WELKOM EN MEDEDELINGEN  

INTREDELIED 1005:  1,  2  EN 5 

1. 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. 

 

2. 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: 

 

5. 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: 

DE PAASKAARS WORDT AANGESTOKEN  

BEMOEDIGING EN GROET  

EERSTE PSALM 51B 

Create in me a clean heart, o God, 

and renew a right spirit within me. 

Create in me a clean heart, o God, 

and renew a right spirit within me. 

Cast me nota way from thy presence, o Lord, 

and take not thy holy Spirit from me. 

Restore unto me the joy of thy salvation 

and renew a right spirit within me. 

 

Voorganger:  

Ds. E. Scheer / Tubbergen 

Organist 

Koos Schollaardt 
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GEBED OM ONTFERMING  

MOMENT VOOR GROOT EN KLEIN 

L IED 536:  1,  2  EN 3 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

 

2. De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 

3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

GEBED VAN DE ZONDAG 

EERSTE LEZING:  JEREMIA 31,31-34 

31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het 

volk van Juda een nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan ik met hun 

voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. 

Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de 

HEER. 33Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – 

spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart 

schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal elkaar niet meer 

hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want 

iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun 

zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 

TWEEDE LEZING:  JOHANNES 12,  20-26 

20Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te 

aanbidden. 21Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem 

of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en 

samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de 

Mensenzoon tot majesteit wordt ver-heven. 24Waarachtig, ik verzeker u: als een 

graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar 

wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. 25Wie zijn leven liefheeft verliest het, 

maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. 

26Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie 

mij dient zal door de Vader geëerd worden. 
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L IED 319:  1,  5,  6  EN 7 

1. Alles wat er staat geschreven, 

Heer doe ons verstaan, 

want uw woorden zijn ons leven, 

spreek ons aan! 

 

5. Jezus heeft het laatst gesproken 

en zijn stem gaat voort, 

want als graan is Hij gebroken 

woord voor woord. 

 

6. Zend uw regen uit de wolken 

die het groeien doet: 

graan dat brood wordt voor uw volk in 

overvloed. 

 

7. Gij gaat onze aard’ te boven, 

zend uw adem neer, 

heel de aarde moet U loven 

meer en meer. 

OVERDENKING 

L IED:  IK GELOOF,  JEROEN VAN MERWIJK.  VRIENDEN ZINGEN JEROEN VAN 

MERWIJK  

DANKGEBED –  VOORBEDEN –  STIL GEBED –  ONZE VADER 

AANDACHT VOOR DE COLLECTEN 

SLOTLIED 653:  1,  4,  7 

1. U kennen, uit en tot U leven, 

verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

 

4. Gij zijt het licht van God gegeven, 

een zon die nog haar stralen spreidt, 

wanneer het nacht wordt in ons leven, 

wanneer het nacht wordt in de tijd. 

O licht der wereld, zie er is 

voor wie U kent geen duisternis. 

 

O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd. 
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Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

ZENDING EN ZEGEN  

L IED 425:  VERVULD VAN UW ZEGEN. 

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: Onderhoud kerkgebouw en tuin 
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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/

