
Orde van dienst, zondag 13 februari 2022, in 
de Hofkerk te Oldenzaal 

 
In deze dienst zullen Joke Flokstra, Gerrit Dortland en 
René Dreierink aftreden als diaken en zal Yvonne 
Ponsteen bevestigd worden als diaken.  
Yvonne Meyer, Rianke Lubberding en Jaap Flokstra 
zullen worden bevestigd als ouderling.  
 

 

 
 
 
Voorganger: Ds. Gerco Veening  
Organist : Koos Schollaardt  
Lector: Paul Smellink    
Ouderling: Bauke Post  
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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen namens de 
kerkenraad 
 
Intochtslied Psalm 145: vers 1 en 2  
 

1. O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal,  
ik wil uw naam verheffen boven al.  

Van dag tot dag roem ik uw majesteit,  
ik zegen U voor eeuwig en altijd.  

Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,  
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondelijk wezen.  
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,  
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.  

 
2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht,  

van al de wonderen die Gij hebt verricht,  
opdat men alom spreke van uw kracht,  

en roeme in uw overwinningsmacht.  
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen,  

Uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen  
en juichen zal men overal bezingen  

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen.  
 
Voorbereiding  
 
Bemoediging en groet  
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Psalm 145: vers 3  
 

3. Genadig en barmhartig is de Heer,  
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.  

Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,  
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.  

U loven, Heer, de werken van uw handen,  
de hemelen, de zeeën en de landen.  

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden  
die elke dag uw goedheid ondervinden.  

 
Aansteken paaskaars  
  
Kyriegebed  
 
Glorialied: 304 
 

1. Zing van de Vader die in den beginne  
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 

hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere!  

 
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,  

bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 

houd Hem in ere!  
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 

houd Hem in ere!  
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Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing: Psalm 8 
 1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. 
Een psalm van David.2HEER, onze Heer, hoe 
machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan 
de hemel wordt bejubeld 3door de mond van kinderen 
en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht 
gebouwd om hun wraak en verzet te breken. 4Zie ik 
de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de 
sterren door U daar bevestigd, 5 wat is dan de 
sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat 
U naar hem omziet?6 U hebt hem bijna een god ge-
maakt, hem gekroond met glans en glorie, 7hem 
toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan 
zijn voeten gelegd:8schapen, geiten, al het vee, en 
ook de dieren van het veld, 9de vogels aan de hemel, 
de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen 
der zeeën. 10HEER, onze Heer, hoe machtig is uw 
naam op heel de aarde. 
 
Zingen Psalm 8 : vers 1, 3 en 4   
 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven  

machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.  

 
3. Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw 

handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
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wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?  

 
4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven.  
gij doet hem heersen over zee en land,  

ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.  
 
Lezing: Lucas 6: 17-26 
 17Toen 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 
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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. 
 
 
Lied 973 
 

1. Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,  
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,  

en op te vangen wie zijn thuis verloor,  
halleluja,  

 
2. om voor elkaar te zijn uw hand en voet,  
te helpen wie geen helper had ontmoet: 

wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,  
halleluja,  

 
3. om voor elkaar te zijn uw hart en mond,  

om op te komen voor wie is verstomd,  
voor wie gevangen zit of is gewond,  

halleluja,  
 

4. roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,  
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,  

uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.  
halleluja!  
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Preek  
 
Lied 974: vers 1 en 2 

1. Maak ons uw liefde, God,  
tot opmaat van het leven!  

Wij zijn geroepen om  
haar zingend door te geven.  

De wereld zegt ons niet  
de goede woorden aan.  

Vernieuw ons hart en doe  
ons uw beleid verstaan.  

 
2. Wij zijn aaneengevoegd,  
bedacht met uw genade.  

Op liefde hebt Gij ons  
gebouwd, bedeeld met gaven.  

En wat wij zijn draagt bij  
tot welzijn van elkaar.  
In onze eenheid wordt  
uw liefde openbaar.  

 
Afscheid van de aftredende ambtsdragers  
 
Zingen Psalm 90: vers 8  
 

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  

O God, bescherm ons in ons onvermogen,  
bevestig wat de hand heeft opgevat,  

het werk van onze hand, bevestig dat.  
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Presentatie van de aantredende ambtsdragers  
 
Opdracht  
Gelofte  
Bevestigingsgebed  
Bevestiging  
 
Gebed na de bevestiging  
 
Aanvaarding:  
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken. 
Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen 
hooghouden in hun ambt?  
Ja, dat willen wij van harte  
 
Zingen: lied 767: vers 1 en 2  
 

1. De toekomst van de Heer is daar  
en voor zijn voeten uit  

gaan vrede en rechtvaardigheid  
als bruidegom en bruid.  

 
2. De trouw zal bloeien als een roos  

en zie, gerechtigheid  
zal uit de hemel moeiteloos  

neerdalen in de tijd.  
 
Gelegenheid om een licht te ontsteken  
 
Gebeden met Onze Vader   
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Slotlied: 981: vers 1, 2 en 5  
 

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.  

 
2. Zolang de mensen woorden spreken,  

zolang wij voor elkaar bestaan  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  

wij danken U in Jezus’ naam.  
 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.  

 
 
Zegen met 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 de zegen graag nog even weer gaan zitten 
 
 
 
  
 
Na afloop kunt u bij het verlaten van de kerk uw 
gaven geven voor:  
 
1e: Kerk in Actie/Noodhulp  
2e: Eigen jeugdwerk  
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Zondag 20 februari gaat Ds. Wim Blanken uit Zutphen 
voor. U bent dan weer van harte uitgenodigd. Meldt u 
zich wel even aan als u de dienst wil bijwonen.  
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