
Orde van dienst, zondag 8 mei, in de Hofkerk te 
Oldenzaal 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. M. de Vries (Wierden)     
Organist : Koos Schollaardt  
 
   

 
 
 



2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 
 

Mededelingen 

Paaskaars 

Zingen: Intrede lied 903: vers 1 en 6  

1. Zou ik niet van harte zingen  

Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen  

niets dan zijn genegenheid.  
Is de hartslag van het leven  
niet de liefde van de Heer? 

Liefde draagt hen meer en meer,  
die in dienst van Hem zich geven.  

Alle dingen hebben tijd,  
maar Gods liefde eeuwigheid.  

 
6. Omdat Gij mijn hart doet branden,  

omdat Gij mij zo bemint,  
hef ik, Heer, tot U mijn handen:  

Vader, zie ik ben uw kind.  
Wil mij de genade geven,  
U te dienen hier en nu;  

God die liefde zijt, aan U  
vast te houden, heel mijn leven,  

tot ik U na deze tijd  
liefheb in der eeuwigheid.  

 

VOORBEREIDING 
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Stilte  

Bemoediging  

Groet 
 

Aanvangstekst  
 
Zingen: Psalm 72: vers 1 en 4   
 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  

en uw gerechtigheid  
aan ’s konings zoon, om uwe knechten  

te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  

heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  

maar armen richt hij op.  
 

4. Hij zal de redder zijn der armen,  
Hij hoort hun hulpgeschrei.  

Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  

Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.  

 
Kyrie  
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A: Heer ontferm U, Christus ontferm U, Heer 
ontferm U!  
 
Glorialied 632: vers 1 en 3  
 

1. Dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven.  

Laat ons Hem loven en danken,  
verheugd dat wij leven.  

Diep in de nacht  
heeft Hij verlossing gebracht,  

heeft Hij ons licht aangeheven.  
 

3. Nu zend uw Geest, als een vuur,  
als een stem in ons midden.  

Dat wij van harte  
elkander verstaan en beminnen  

en zo voortaan  
eren uw heilige naam  

en U in waarheid aanbidden.  

 

DIENST VAN HET WOORD 

Inleiding op de lezingen  

Gebed om de hulp van de Heilige Geest  
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Schriftlezing OT, Psalm 103: 1-5 en 12-22  
1Van David. 

Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige 
naam.2Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van 
zijn weldaden.3Hij vergeeft u alle schuld,Hij geneest 
al uw kwalen,4Hij redt uw leven van het graf,Hij 
kroont u met trouw en liefde,5Hij overlaadt u met 
schoonheid en geluk,uw jeugd vernieuwt zich als een 
adelaar. 

15De mens – zijn dagen zijn als het gras,hij is als een 
bloem die bloeit op het veld16en verdwijnt zodra de 
wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem 
niet meer.17Maar de HEER is trouw aan wie Hem 
vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht 
aan de kinderen en kleinkinderen 18van wie zich 
houdt aan zijn verbonden naar zijn geboden leeft. 
19De HEER heeft in de hemel zijn troon gevestigd, 
als koning heerst Hij over alles. 20Prijs de HEER, u 
die zijn boden bent, sterke helden die doen wat Hij 
zegt, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt. 
21Prijs de HEER, hemelse machten, dienaren die 
doen wat Hem behaagt. 22Prijs de HEER, u die zijn 
schepselen bent, prijs Hem, overal in zijn rijk.Prijs 
de HEER, mijn ziel. 
 
Zingen lied 345: vers 1 
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Gij hebt uw woord gegeven  
nog voor ik U iets vroeg,  

dat is voor heel mijn leven,  
ja voor de dood genoeg.  

Uw woord is daad, o Vader,  
werd brood in de woestijn,  
werd mens en is mij nader  
dan wie mijn naasten zijn.  

 
Schriftlezing NT; Lucas 11-32  
11Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De 
jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij 
het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader 
verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele 
dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde 
af naar een ver land, waar hij een losbandig leven 
leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles 
had uitgegeven, werd dat land getroffen door een 
zware hongersnood, en begon hij gebrek te 
lijden. 15Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een 
van de inwoners van dat land, die hem op het veld 
zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag 
willen vullen met de peulen die de varkens te eten 
kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij 
tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader 
hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de 
honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem 
zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en 
tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon 
genoemd te worden; behandel mij als een van uw 



8 

 
 

dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar 
zijn vader. 
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg 
medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de 
hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen 
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik 
ben het niet meer waard uw zoon genoemd te 
worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: 
“Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, 
doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem 
sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. 
Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van 
mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest 
te vieren. 
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis 
ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans.  
26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat 
dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: 
“Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het 
gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel 
heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde 
niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar 
buiten en probeerde hem tot andere gedachten te 
brengen. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk 
ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als 
u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een 
geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 
vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, 
die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, 
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hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn 
vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij 
me, en alles wat van mij is, is van jou. 32We kunnen 
toch alleen maar feestvieren en blij zijn? Want je 
broer was dood en is weer tot leven gekomen, hij was 
verloren en is teruggevonden.”’ 
 
Zingen lied 345: vers 2 en 3  
 

2. Nu ik U heb gegeven 
mijn woord op deze dag,  

geef dat met heel mijn leven  
ik daarvoor instaan mag,  
dat ik het in mijn daden  

waarmaak aan iedereen.  
Maak zichtbaar uw genade  
door mij en om mij heen.  

 
3. God, die uw woord gegeven,  

uw Zoon gezonden hebt  
en naar zijn beeld het leven  
van wie U kent herschept,  

wees door uw Geest met allen  
die hebben ja gezegd,  

dat zij die staan niet vallen.  
Maak Gij ons trouw en echt.  

 
Overdenking: De wachtende Vader  
 
Zingen lied 791: vers 1, 3 en 6  
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1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  

liefde, wil ons overkomen  
als geheim en zegening.  

 
3. Liefde luidt de naam der namen  

waarmee Gij U kennen laat.  
Liefde vraagt om ja en amen,  

ziel en zinnen metteraad.  
 

6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Kaarsritueel ,Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

Collectes 

1) Project Kleine Ring  
2) PKN Missionair werk  

Slotlied 518: vers 1 en 5   

 
1. Hoe helder staat de morgenster,  

en straalt mij tegen van zo ver,  
de luister van mijn leven.  

Kom tot mij, zoon van David, kom,  
Mijn koning en mijn bruidegom,  
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mijn hart wil ik U geven.  
Lieflijk,  

vriendelijk,  
schoon en heerlijk,  

zo begeerlijk,  
mild in ’t geven,  

stralend, vorstelijk verheven.  
 

5. Voor Gij de wereld hebt gemaakt,  
heeft mij uw liefde aangeraakt,  
mijn sterkte held, mijn Vader.  

Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit,  
Hij is mijn liefste, ik zijn bruid,  
ik treed Hem zingend nader.  

Hij de  
mijne,  

die het leven  
mij zal geven  

hoog daarboven,  
eeuwig zal mijn hart Hem loven.  

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. 
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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. 

 
 
Zingen lied 708: vers 1 en 6  
 

1. Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  

den koning van Hispanje  
heb ik altijd geeerd.  

 
6. Mijn schild ende betrouwen  

zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  

Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t’aller stond,  

de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.  

 


