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Orgelspel  
 
Mededelingen van de kerkenraad  
 
Zingen: Lied 215: vers 1 en 3   
 

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  
die u Gods liefde doet verstaan  

als nieuw, nu gij door slaap en nacht  
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.  

 
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,  

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt  
met glans en heerlijkheid verguld,  
want het bestaat in Gods geduld.  

 
Voorbereiding  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Psalm 93: vers 1 en 4 
 

1. De Heer is koning, Hij regeert altijd,  
omgord met macht, bekleed met majesteit.  

Hij grondvest d’ aarde, houdt haar vast in stand.  
Onwrikbaar staat het bouwwerk van zijn hand.  

 
4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan,  

al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan.  
Tot sieraad is uw hoge heiligheid  



3 
 

en in die glans trotseert uw huis de tijd.  
Aansteken van de paaskaars  
 
Stilte  
 
Kyriegebed  
 
Zingen: Gloria lied 971: vers 1  
 

1. Zing een nieuw lied voor God de Here  
en wees van harte zeer verblijd.  
God wil alhier met ons verkeren,  

hier wordt een huis voor Hem bereid.  
Hij heeft de hand en het verstand  

gezegend voor het werk,  
de bouw van Christus’ kerk.  

 
 
Dienst van het woord  
 
Inleiding op de lezingen  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest  

 
Lezing: Jesaja 61: 1-2a  
 

 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 
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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.   

Zingen: Lied 176: vers 1, 4 en 6  
 

1. Om Sions wil zwijg ik niet stil,  
maar zal het heil des Heren,  

Jeruzalem, de luide stem  
lofzingend profeteren; 

totdat uw leed gewroken is,  
totdat uw licht ontstoken is,  

totdat gij straalt in ere.  
 

4. Rondom de muur wordt ieder uur  
Gods wachtwoord doorgegeven.  

Zo is de tijd die nu verstrijkt  
met zijn geheim doorweven.  

Gun u geen rust bij dag en nacht,  
totdat door Gods gezag en macht  

Jeruzalem mag leven.  
 
Lezing: Lucas 4: 16-30  
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 
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hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het 
herstel van hun 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.’ 22Allen 
betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over 
de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden, en 
ze zeiden: ‘Dat is toch de zoon van Jozef?’ 23En hij 
zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit 
gezegde voorhouden: Geneesheer, genees uzelf. 
Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in 
Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’ 24 
Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele 
profeet welkom is in zijn vaderstad. 25 Maar ik zeg 
het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel 
drie jaar en zes maanden lang gesloten bleef en er in 
het land een grote hongersnood uitbrak, waren er 
veel weduwen in Israël. 26 Toch werd Elia niet naar 
een van hen gezonden, maar naar een weduwe in 
Sarepta bij Sidon. 27En in de tijd van de profeet Elisa 
waren er veel mensen in Israël die leden aan 
huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, 
maar wel de Syriër Naäman.’ 28Toen de aanwezigen 
in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote 
woede. 29Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, 
naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd 
was, om hem in de afgrond te storten. 30Maar hij liep 
midden tussen hen door en vertrok. 
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Lied 93: vers 2  
 

2. Uw troon staat van de aanvang af gesteld  
op vaste pijlers in het oergeweld.  

Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer,  
het water stijgt, het water stijgt steeds meer.  

 
Overdenking  
 
Lied 356: vers 1 en 6   
 

1. O God die uit het water 
in het begin 

de aarde hebt geroepen 
de grote toekomst in: 

refrein: Heer ontferm u over ons 
en over onze kinderen. 

 
6. O God die in het water 

van de Jordaan 
uw Zoon hebt aangewezen 

om allen voor te gaan: 
refrein: Heer ontferm u over ons 

en over onze kinderen. 
 
Gebeden en gaven 
 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
 
Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader   
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Slotlied: lied 352: vers 1, 2 en 6  
 

1. Jezus, meester aller dingen,  
woord van God van den beginne,  

in het lot der stervelingen  
brengt Gij tekenen tot stand.  

 
2. Gij weerstaat de boze machten,  

storm en ontij, donkere nachten  
en ’t gevaar dat wij niet achten: 

richt U op en strek uw hand!  
 

6. Hoe hebt Gij ons lot gedragen  
om het oude te begraven,  

Jezus, goede hoop en haven,  
uitzicht van het nieuwe land.  

 
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 van de kerk uw 
gaven geven voor:  
 
1e: Voedselbank  
2e: Jeugdwerk: PKN jong protestant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 6 februari gaat ds. E. van Houwelingen uit 
Hengelo 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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