Orde van dienst, zondag 27 februari 2022, in de
Hofkerk te Oldenzaal

Voorganger: Ds. Johan Meijer
Organist : Henk Warnaar
Lector: Geziena Medema

Orgelspel
Welkom/mededelingen van de kerkenraad
Zingen: Lied 1005: vers 1 en 2
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:
Voorbereiding
Bemoediging en groet
Aansteken paaskaars
Stilte
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Kyrie
Zingen: Glorialied 867
1. Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
2. Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Dienst van het woord
Inleiding op de lezingen
Gebed om de hulp van de Heilige Geest
Lezen: Jeremia 17: 5-10
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Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens
vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen,
wie zich afkeert van de HEER. 6Hij is als een struik in
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een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet
op. Hij staat in een steen woestijn, in een verzilt en
verlaten land.7Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.8Hij is als een boom
geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren
blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem
niet, steeds weer draagt hij vrucht.9Niets is zo
onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie
zal het kennen?10Ik, de HEER, ben het die het hart
doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn
levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij
verdient.
Zingen: Psalm 62: vers 1 en 5
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast:
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.
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Lezen: Lucas 6: 17-26
17

Toen Hij met hen de berg was afgedaald, bleef Hij
staan op een plaats waar het vlak was. Daar had een
groot aantal van zijn leerlingen zich verzameld,
evenals een menigte mensen uit heel Judea en
Jeruzalem en uit de kuststreek van Tyrus en
Sidon. 18Ze waren gekomen om naar Hem te
luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen;
ook degenen die gekweld werden door onreine
geesten werden genezen. 19De hele menigte
probeerde Hem aan te raken omdat er kracht van
Hem uitging en Hij iedereen genas.20Hij richtte zijn
blik op zijn leerlingen en zei: ‘Gelukkig jullie die arm
zijn, want voor jullie is het koninkrijk van
God. 21Gelukkig jullie die nu honger hebben, want je
zult verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je
zult lachen. 22Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen
jullie omwille van de Mensenzoon haten en
buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk
halen. 23Wees verheugd als die dag komt en spring
op van blijdschap, want jullie zullen rijkelijk beloond
worden in de hemel. Vergeet niet dat hun voorouders
de profeten op dezelfde wijze hebben behandeld.
24Maar wee jullie die rijk zijn, jullie hebben je deel al
gehad. 25Wee jullie die nu verzadigd zijn, want je zult
honger lijden. Wee jullie die nu lachen, want je zult
treuren en huilen. 26Wee jullie wanneer alle mensen
lovend over je spreken, want hun voorouders hebben
de valse profeten op dezelfde wijze behandeld.
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Zingen: Lied 647
1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
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Overdenking
Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collectes
1e: Armoedebestrijding Oldenzaal
2e: Eigen PKN gemeente
Slotlied 836: vers 1, 3 en 4
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
3. O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is,
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hoe schoon uw vrede is.
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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Zondag 6 maart, 1e zondag 40-dagentijd, gaat Ds. E.
de Bruin uit Losser voor. U bent dan weer van harte
uitgenodigd.
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