
 Liturgie zondag 16 mei 2021 
 

 
 
 
 
 
Voorganger:  
Mw. Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk 
Organist: Henk Warnaar   
Lector: Alie van Hemert  
Hof-zangeressen: Renske Vlasblom, Joke Westera en 
Trudy v.d. Lichte  
 
 
 
 
 
 



2 

Orgelspel  
 
Mededelingen  
 
Aanwezige God  
p 1418 Liedboek: naar uitspraken van Theresia van 
Avila 
 
In mijn hart  
Mijn God,  
ik hoef niet naar de hemel te klimmen  
om met U te spreken  
en bij U mijn vreugde te vinden.  
Ik moet mijn stem niet verheffen  
om met u te praten  
Al fluisterde ik heel zacht,  
Gij hoort me reeds:  
want Gij zijt in mij, 
ik draag U in mijn hart.  
 
Om U te zoeken,  
heb ik geen vleugels nodig,  
ik heb me enkel stil te houden,  
in mezelf te kijken,  
me niet te verwijderen  
van een zo hoge Gast.  
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Bemoediging en groet 

door Sela (YouTube) 

Paaskaars 

Lied 287:  Rond het licht dat leven doet  

1. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor of tegenspoed 
zegen zoekt, mag binnen treden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 
kind aan huis. 

 
2. Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 
is het feest 

 
5. Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 

zegen wie uw liefde delen, - 
licht dat dit geheim behoedt: 

God is goed. 
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Stilte 

Kyrie en Gloria 

Lied 299j: Om de mensen en de dieren  
 

1. Om de mensen en de dieren, 
om de honger en de dood, 

om de kleinen en de groeten, 
al uw schepselen in nood, 

 
2. Om een wereld zonder toekomst, 

om de macht die ons kleineert, 
roepen wij voor alle volken: 
Kyrieleis, ontferm u, Heer. 

 
3. Eer zij de God van de hemel, 

zijn naam richt de geschiedenis. 
Eer aan de koning der volken: 

Gloria in excelsis. 
 

4. Vrede bij mensen op aarde, 
waar zijn toekomst al begonnen is. 

Vrede bij kleinen en roten: 
Gloria in excelsis. 
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DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding op de lezingen 

Gebed om de hulp van de heilige Geest 

Bijbellezing Oude Testament  

Exodus 19:1-11 
19 1 In de derde maand, op precies dezelfde dag 
dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen 
de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren 
vanuit Refidim verder getrokken en in de 
Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de 
Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes 
ging de berg op, naar God. De HEER riep hem 
vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, 
laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben 
gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en 
hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je 
hier bij mij heb gebracht. 5  Als je mijn woorden ter 
harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, 
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder 
dan alle andere volken – want de hele aarde 
behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul 
je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan 
de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de 
oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles 
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mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 En het 
hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen 
alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes 
bracht het antwoord van het volk aan de HEER 
over, 9waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom 
naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen 
het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze 
voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes 
de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, 10 
zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en 
zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen 
heiligen, en laten ze hun kleren wassen. 11Bij het 
aanbreken van de derde dag moeten ze gereed 
zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van 
heel het volk neerdalen op de Sinai. 

Lied 119b Een lamp voor mijn voet is uw woord  

refrein: Een lamp voor mijn voet is uw woord 
een helder licht op mijn pad. 

 
voorzang: 1.Gij zijt lofwaardig, Heer 
leer mij uw beschikkingen kennen. 

Wat Gij hebt beschikt is mij welkom; 
uw woorden vergeet ik nooit. 

refrein 
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voorzang: 2.Geef mij begrip om uw wet na te 
leven, 

om hem te volgen met heel mijn hart. 
Leid mij langs de paden van uw geboden: 

daar vind ik mijn vreugde in. 
refrein 

Bijbellezing Nieuwe Testament  

1 Johannes 5: 9-15 
9 Als we het getuigenis van mensen aannemen, 
zullen we zeker het getuigenis van God aannemen, 
dat zoveel meer gezag heeft, want het is het 
getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 
10 Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het 
getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt 
hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht 
aan het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven 
heeft. 11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons 
eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn 
Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie 
de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 
Laatste opmerkingen 
13 Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u 
eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de 
Zoon van God. 14 Wij kunnen ons vol vertrouwen 
tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons 
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luistert als we hem iets vragen dat in 
overeenstemming is met zijn wil. 15En omdat we 
weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook 
vragen, weten we ook dat we alles al hebben 
gekregen wat we hem gevraagd hebben. 

Lied 338d: Uw woorden, Heer, zijn geest en 
leven  

Allen: Halleluja, halleluja. 
Voorzang: Uw woorden, Heer, zijn geest en leven, 

Gij hebt woorden van eeuwig leven. 
Allen: Halleluja, halleluja. 

Overweging 

Lied 119: Welzalig wie de rechte wegen gaan  

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan, 

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan, 

van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 

De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 

2. Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
opdat wij die met ijver onderhouden. 

Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
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dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 

als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 

5. Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord, 
opdat geen zonde daar kan binnendringen. 

Geprezen zijt Gij, Heer, aan ieder oord. 
leid mij in ’t licht van uw verordeningen. 

Dan zal ik zo dat iedereen het hoort 
het hoge recht van uw verbond bezingen. 

 

Gebeden en gaven 

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 663: Al heeft Hij ons verlaten  
 

1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 

is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 

Zijn wij door Hem bemind. 
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2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid 

Zegen 

Lied 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. 
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Collectedoelen 

1) St. Noaberhulp Sajocah 
2) Beeld en geluidfonds Hofkerk  
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