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Liturgie Hofkerk 
zondag  

28 maart 2021 

KEARKDIENS IN DE TWENTSE SPROAKE 

GOEINDAG AMMOAL –  N IEJS VAN ’N KERKENROAD  

W IE ZINGT:  L IED 1005:  1,2,  4  EN 5   
VIA YOUTUBE 

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: 

 

4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats door U gebouwd. 

 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: 

ANSTEKKEN VAN DE POASKEARS 

W IE ZINGT:  L IED 601:  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 
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zo zwaar en droevig als wij zijn 

niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

VOTUM EN GROET  

W IE ZINGT:  PSALM 118:  5  EN 8 

5. De Heer is mij tot hulp en sterkte, 

Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 

Hij is het, die mijn heil bewerkte. 

Ik loof de Heer mijn leven lang. 

Hoor in hun kamp Gods knechten zingen 

nu Hij de zege heeft gebracht: 

Gods rechterhand doet grote dingen, 

Gods rechterhand heeft grote kracht! 

 

8. De steen, die door de tempelbouwers 

verachtelijk was een plaats ontzegd, 

werd tot verbazing der beschouwers 

ten hoeksteen door God zelf gelegd. 

Dit werk is door Gods alvermogen, 

door ’s Heren hand alleen geschied. 

Het is een wonder in onze ogen. 

Wij zien het, maar doorgronden ’t niet. 

W IE BIDT OONS SMEEKGEBED 

W IE ZINGT:  PSALM 118:  9 

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 

juich nu met ons en wees verblijd. 

O God, geef thans uw gunstbewijzen, 

geef thans het heil door ons verbeid. 

Gezegend zij de grote koning 

die tot ons komt in ’s Heren naam. 

Wij zegenen u uit ’s Heren woning, 

wij zegenen u al tezaam. 

EFKES MET DE KEENDER KUIERN 

W IE BIDT UM GODS GEEST 

LEZEN MARCUS 11:  1-11  ( IN HET TWENTS) 

W IE ZINGT:  L IED 438:  1,  2  EN 4 

1. God lof! Nu is gekomen 

Gods aangename tijd: 

de koning onzer dromen, 

de Heer der heerlijkheid 

treedt, zonder praal en pracht, 
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in onze wereld binnen, 

om hier te overwinnen 

de duivel en zijn macht. 

 

2. Hij wilde zich verlagen 

en daalde van zijn troon; 

een ezel mag Hem dragen, 

Hem sieren staf noch kroon. 

Hij wil zijn koningsmacht 

en majesteit verhullen, 

om nederig te vervullen 

wat God van Hem verwacht. 

 

4. Gij armen en verdrukten, 

wáár gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 

in deze boze tijd, - 

houd moed, Hij nadert al! 

Gij moogt uw held ontvangen, 

de vorst van uw verlangen, 

met liederen zonder tal! 

UUTLEG DEUR DE VEURGANGER 

W IE ZINGT:  L IED 441:  3,  4,  7  EN 8 

3. Wat hebt U opgegeven 

om mij nabij te zijn, 

toen mijn armzalig leven 

getekend was door pijn? 

Zo veel was mij ontnomen 

waarin ik vreugde vind, 

maar toen bent U gekomen 

en wist ik mij bemind. 

 

4. Van boeien die mij bonden 

ben ik door U bevrijd. 

U redt mij ongeschonden 

uit alle haat en nijd. 

U houdt mij hoog in ere. 

Daarbij valt in het niet 

wat alle goud ter wereld 

aan aardse rijkdom biedt. 

 

7. Waarom u zorgen maken 

met vragen, dag en nacht, 

hoe u Hem zult ontvangen 

met uw gebrek aan kracht? 

Hij komt, Hij komt met liefde, 

wil zo graag bij u zijn! 
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Want Hij weet van uw grieven, 

en Hij stilt al uw pijn. 

 

8. Ook hoeft geen mens te vrezen 

die aan zijn zonden lijdt, 

want Hij komt u genezen 

met zijn genegenheid. 

Uw trooster is nu nabij, 

die uw vergeving is! 

Met alle kinderen deelt Hij 

zijn vaders erfenis. 

VEURBEDEN 

IN STILTE BIDDEN WIE,  EN DOARNA BIEDT WIE SAMEN ’T OONZE VA: 

Oonze Va Die in de hemel is 

dat wie Oew naam magt heiligen 

dat Oew koninkriek mag komm’n 

dat wie Oen wille magt doon 

in de hemel moar ok hier op de eerde. 

Geef oons toch oons dageliks brood 

en reken oons ’t kwoade niet an 

zo as wie ok een aander ’t kwoad niet anrekent. 

Bewaar d’r oons veur dat wie niet in de verleiding komt 

en redt oons uut de macht van het kwoade 

want van Oe is het koninkrieke 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen 

W IE ZINGT L IED 556:  1,  2,  4  EN 5 

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. 

 

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. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
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vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

HENGOAN EN ZEAGEN 

W IE ZINGT:  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:  

1) Armoede bestrijding Oldenzaal 

2) Beeld- en geluidfonds Hofkerk  
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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/

