
 
Orde van dienst, zondag 23 januari 2022, in de 
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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen namens de 
kerkenraad  
 
Intochtslied: Psalm 84: vers 1 en 2  
 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij,  Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 

te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 

dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
2. Het heil dat uw altaar omgeeft  

beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  

Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  

en steeds zich wijden aan uw lof.  
 
Bemoediging en groet  
 
Psalm 84 : vers 3 en 4  
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3. Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  

zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  

en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  

Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.  

 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.  

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  

waar alle pelgrims binnengaan  
om voor Gods aangezicht te staan.  

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël,  
die alles leidt naar uw bestel.  

 
Aansteken van de paaskaars  
 
Kyriegebed  
 
Zingen: Lied 299e  
 

Heer, ontferm u, 
Heer, ontferm u,  

Christus, ontferm u,  
Christus, ontferm u,  

Heer, ontferm u over ons, 
Heer, ontferm u over ons.  
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Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen  

van zijn behagen.  
Wij loven U, aanbidden U,  

vereren en zegenen U.  
Wij danken U om uw glorie!  

Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen!  

Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God, die weg draagt de zonden  

van heel onze wereld: 
geef uw ontferming!  

Heilig, heilig zijt Gij alleen  
Heer, Allerhoogste.  

Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God!  

U alle eer, nu en altijd.  
Amen. Amen.  

 
Gebed om de Geest  
 
Lezing: Jesaja 61: 1-9  
 

 611De geest van God, de HEER, rust op mij, want 
de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede 
nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan 
verslagen harten hoop te bieden, om aan 
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan 
geketenden hun bevrijding, 2om een genadejaar van 
de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor 
onze God,om allen die treuren te troosten, 3om aan 
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Sions treurenden te schenken een kroon op hun 
hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een 
rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, 
geplant door de HEER als teken van zijn luister.4 Wat 
eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang 
verlaten streken weer bevolken; ze herstellen de 
vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis.5 
Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen, 
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.6En 
jullie worden priester van de HEER genoemd, dienaar 
van onze God zul je heten. Je zult je te goed doen 
aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult 
je met hun luister bekleden. 7De smaad die je 
verdiende loon werd genoemd, je schande wordt je 
dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het 
land en is eeuwige vreugde hun deel.8 Want ik, 
de HEER, heb het recht lief, ik haat offers van 
roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig 
verbond sluit ik met hen. 9Hun kinderen zullen 
vermaard zijn bij alle volken, heel de aarde kent hun 
nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen: 
‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’ 

 
Zingen: Lied 528: vers 1, 2 en 3  
 

1. Omdat Hij niet ver wou zijn  
is de Heer gekomen.  

Midden in wat mensen zijn  
heeft Hij willen wonen.  
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refrein: 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  

 
2. Overal nabij is Hij  

menselijk allerwegen.  
Maar geen mens herkent Hem, Hij  

wordt gewoon verzwegen.  
refrein 

 
3. God van God en licht van licht,  

aller dingen hoeder,  
heeft een menselijk gezicht,  

aller mensen broeder.  
refrein  

 
Lezing: Lucas 4: 14-21  
 
14Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar 
Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de 
hele streek. 15Hij gaf onderricht in de synagogen en 
werd door allen geprezen. 16Hij kwam ook in 
Nazaret, waar hij was opgegroeid, en volgens zijn 
gewoonte ging hij op sabbat naar de synagoge. Toen 
hij opstond om voor te lezen, 17werd hem de boekrol 
van de profeet Jesaja overhandigd, en hij rolde hem 
af tot de plaats waar geschreven staat:18‘De Geest 
van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. 
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij 
mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating 
bekend te maken en aan blinden het herstel van hun 
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zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, 19om 
een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ 20Hij 
rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en 
ging weer zitten; de ogen van alle aanwezigen in de 
synagoge waren op hem gericht. 21Hij zei tegen hen: 
‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling 
horen gaan.’ 
 
 
Lied 527: vers 1, 3 en 5  
 

1. Uit uw hemel zonder grenzen  
komt Gij tastend aan het licht,  
met een naam en een gezicht  
even weerloos als wij mensen.  

 
3. Als een vuur zijt Gij verschenen,  

als een ster gaat Gij ons voor,  
in den vreemde wijst uw spoor,  
in de dood zijt Gij verdwenen.  

 
5. Als een woord zijt Gij gegeven,  
als een nacht van hoop en vrees,  

als een pijn die ons geneest,  
als een nieuw begin van leven.  

 
Preek 
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Lied 837: vers 1 en 4  
 

1. Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen:  

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd  
meester, waar kom ik U tegen? 

Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  

dorstend naar liefde en zegen.  
 

4. Koning, uw rijk is zo nabij  
open mijn ogen en oren!  

Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  

Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.  

 
Gelegenheid om kaarsen te ontsteken  
 
In Memoriam van Herman van der Toorn, gevolgd 
door de melodie van Licht dat ons aanstoot 
 
Gebeden met Onze Vader  
 
Slotlied: lied 416  
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op alle wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
bij gevaar, in bange tijden,  

over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  

in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  

Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  

Ga met God en Hij zal met je 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.  
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Na afloop kunt u bij het verlaten uw gaven geven 
voor:  
 
1e: Amnesty International  
2e: PKN missionair werk  
 
 
Zondag 30 januari gaat ds. H. Stolp uit Denekamp 
voor in de Hofkerk. U bent dan weer van harte 
uitgenodigd. Meldt u zich wel even aan als u de dienst 
wil bijwonen.  
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Drukwerk: Hofkerk Oldenzaal  


