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

2e zondag van de 40-dagentijd 
 

 
In deze dienst vieren we biddag voor gewas en arbeid 
en wordt Rianke Lubberding-Barten bevestigd tot 
ouderling  

 

 
 
 
 
Voorganger: Ds. Gerco Veening   
Organist : Koos Schollaardt    
Lector: Wies Sanderman  
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Orgelspel  
 
Welkomstwoord en mededelingen namens de 
kerkenraad  
 
Intochtslied 276: vers 1 en 2  
 

1. Zomaar een dak boven wat hoofden,  
deur die naar stilte open staat.  

Muren van huid, ramen als ogen,  
speurend naar hoop en dageraad.  
Huis dat een levend lichaam wordt  

als wij er binnen gaan  
om recht voor God te staan.  

 
2. Woorden van ver, vallende sterren,  

vonken verleden hier gezaaid.  
Namen voor Hem, dromen, signalen  

diep uit de wereld aangewaaid.  
Monden van aarde horen en zien,  

onthouden, spreken voort  
Gods vrij en lichtend woord.  

 
Voorbereiding  
 
Bemoediging en groet  
 
Zingen Psalm 24: vers 1  
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1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  

de wereld en die daarin wonen.  
Het land rijst uit de oceaan,  

rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen.  

 
Aansteken paaskaars  
 
Kyriegebed  
 
Zingen Psalm 24: vers 2 
 

2. Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan?  
Wie mag de tempel binnentreden?  
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden.  

 
Aandacht voor de bloemen 
 
Gebed om de Geest  
 
Lezing: 2 Kronieken 1: 7-13 
7Die nacht verscheen God aan Salomo en zei: ‘Vraag 
wat je wilt, Ik zal het je geven.’ 8Salomo antwoordde: 
‘U bent mijn vader David altijd goedgezind geweest 
en hebt mij als zijn opvolger aangesteld. 9Laat 
nu, HEER God, uw belofte aan mijn vader David 
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bewaarheid worden. U hebt mij aangesteld als koning 
over een volk dat zo veel mensen telt als er stof op de 
aarde is, 10schenk mij daarom wijsheid en inzicht, 
zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders 
dit grote volk van U kunnen besturen?’ 11Hierop zei 
God tegen Salomo: ‘Omdat dit je wens is, omdat je 
niet gevraagd hebt om rijkdom en schatten, niet om 
roem en de dood van je vijanden, en ook niet om een 
lang leven, maar om wijsheid en inzicht om het volk te 
kunnen besturen waarover Ik je als koning heb 
aangesteld, 12zal Ik je wijsheid en inzicht schenken. 
En Ik zal je ook rijkdom, schatten en roem geven, zo 
veel als geen enkele koning vóór jou ooit heeft gehad 
of na jou ooit nog zal verkrijgen.’ 13Hierna keerde 
Salomo van de ontmoetingstent op de offerhoogte 
van Gibeon terug naar Jeruzalem, van waaruit hij 
regeerde over Israël. 
 
Zingen lied 846: vers 1 en 2  
 

1. Mijn leven is een splinter aan de tijd,  
een oogwenk slechts van een oneindig heden.  

Een verre ster, stofje van eeuwigheid,  
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.  

 
2. Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:  

genadig ogenblik tussen de tijden.  
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem  

ben ik, een grasje uit zijn weidse weide.   
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Lucas 11 :1-13 
111Eens was Jezus aan het bidden, en toen Hij zijn 
gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen 
tegen Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals ook 
Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei 
tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw 
koninkrijk komen. 3Geef ons dagelijks het brood dat 
wij nodig hebben. 4Vergeef ons onze zonden, want 
ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 5Daarna zei Hij 
tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend heeft 
en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen 
hem zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6want een 
vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik 
heb niets om hem voor te zetten.” 7En veronderstel 
nu eens dat die vriend dan zegt: “Val me niet lastig! 
De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al 
naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je 
vraagt.” 8Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het 
hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel 
opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt, 
en hem alles geven wat hij nodig heeft. 9Daarom zeg 
Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en 
je zult vinden, klop en er zal voor je worden 
opengedaan. 10Want ieder die vraagt ontvangt, en 
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden 
opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, 
als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang 
geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei 
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vraagt? 13Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je 
kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel 
te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige 
Geest geven aan wie Hem daarom vragen!’ 
  

 
Lied 995 
  

1. O Vader, trek het lot U aan  
van allen die door U bestaan.  

Gij die geen stenen geeft voor brood,  
wees met uw kinderen in nood;  
en stil, God die rechtvaardig zijt,  
de honger naar gerechtigheid.  

 
2. O Vader, trek het leed U aan  
van allen die met ons bestaan.  

Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, -  
doe ons hun naasten zijn in nood,  

opdat zij weten wie Gij zijt:  
de God van hun gerechtigheid.  

 
 

Preek  
 
Lied 370: vers 1 en 3  
 

1. Vader, die woont in hemels licht,  
uw rijk geeft liefde een gezicht  

uw naam is waard de hoogste eer!  
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Wij bidden om een ommekeer:  
wek doden op, maak armen rijk,  
laat komen, Heer, uw koninkrijk.  

 
3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,  
verlos ons, maak ons meer en meer  

tot mensen aan uw beeld gelijk –  
want U behoort het koninkrijk,  

de kracht, de hoogste heerlijkheid  
nu en in alle eeuwigheid.  

 
Presentatie van onze nieuwe ambtsdrager  
 
Opdracht  
 
Gelofte  
 
Bevestigingsgebed  
 
Bevestiging  
 
Aanvaarding  
 
Voorganger: Gemeente, dit is uw nieuwe ouderling. 
Wilt u haar in uw midden ontvangen en haar 
hooghouden in haar ambt.  
 
Ja, dat willen wij van harte.  
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Zingen lied 362  
 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,  
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,  
een spoor van licht dat als een handschrift staat  

tegen de zwartste hemel aangeschreven:  
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,  
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven.’ 

 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,  
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;  
die ons uit angst en doem heeft weg getild  
en ons tot hier op handen heeft gedragen;  

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –  
vrees niet Hij gaat met ons, een weg van dagen.  

 
3. Van U is deze wereld, deze tijd.  

Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.  
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,  

Uw woord de bron waaruit wij willen drinken.  
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –  
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.  

 
Gedicht  
 
Gelegenheid om een licht te ontsteken  
 
Dankgebed  
 
Voorbede  
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Stil gebed 
  
Onze Vader  
 
Collecte:  
1e: Dorcas  
2e: Orgelfonds 
 
Tijdens collecte ‘Nu laat u mij in vrede gaan’ (orgel en 
zang)   
 
Slotlied 1010: vers 1 en 4  
 

1. Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  

Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  

ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.  

 
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,  

bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  

die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  

Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!  
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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 20 maart, 3e zondag 40-dagentijd,  gaat Ds. 
P. Hendriks uit Hengelo  voor. U bent dan weer van 
harte uitgenodigd.  


