Orde van dienst voor zondag 10 juli 2022 in de
Hofkerk te Oldenzaal

Voorganger: ds. Gerco Veening
Organist : Koos Schollaardt
Koster
: Ina Schollaardt
Lector
: Alie van Hemert
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Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de paaskaars
Intochtslied Psalm 84: vers 1 en 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Bemoediging en groet
Lied 215: vers 1, 2 en 3
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.
Rondom wie bidden dag aan dag
Zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.
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Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
Kyriegebed
Loflied Psalm 149: vers 1 en 2
Halleluja! Laat opgetogen
een nieuw gezang de Heer verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaderen.
De heilige reien naderen.
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ’s Heren heiligdom.
Gebed om de Geest
Eerste lezing Deuteronomium 30: 9-14
9De HEER, uw God, zal u voorspoed geven in alles wat u
onderneemt, u kinderrijk maken en uw vee en uw land
vruchtbaar maken. Hij zal er weer vreugde in vinden om u te
zegenen, zoals voorheen bij uw voorouders. 10Want u toont
de HEER, uw God, dan uw gehoorzaamheid door de geboden
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en bepalingen in dit wetboek in acht te nemen, en u wilt Hem
weer met hart en ziel toebehoren.11De geboden die ik u
vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet
buiten uw bereik. 12Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te
zeggen: “Wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te
halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen
handelen?” 13Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus
u hoeft niet te zeggen: “Wie steekt de zee voor ons over om ze
daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar
kunnen handelen?” 14Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in
uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen.
Lied 316: vers 1, 2 en 4
Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
het roept u dag aan dag bij name.
Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel an verklaren?
Het woord van liefde, vrede en recht,
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Tweede lezing Lucas 10: 25-37
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Er kwam een wetgeleerde die Hem op de proef wilde stellen.
Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het
eeuwige leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet
geschreven? Wat leest u daar?’ 27De wetgeleerde antwoordde:
‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel
en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste
als uzelf.’ 28‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem.
‘Doe dat en u zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk
halen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen
vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van
Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen
door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden
en hem daarna halfdood achterlieten. 31Toevallig kwam er een
priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij
met een boog om hem heen. 32Er kwam ook een Leviet langs,
maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog
om hem heen. 33Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg
medelijden toen hij hem zag. 34Hij ging naar de gewonde man
toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette
hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar
hij voor hem zorgde. 35De volgende morgen gaf hij twee
denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer
kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis
vergoeden.” 36Wie van deze drie is volgens u de naaste
geworden van het slachtoffer van de rovers?’ 37De wetgeleerde
zei: ‘De man die hem barmhartigheid heeft betoond.’ Toen zei
Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
Lied 320: vers 1, 2 en 3
Wie oren om te horen heeft
hore naar de wet die God hem geeft:
Gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
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Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
Overdenking
Lied 973
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,
Om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed,
halleluja,
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,
Roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
Uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.
Halleluja!
6

Afkondiging overlijden
Gelegenheid om lichten te ontsteken
Gebeden
Collecte
1e rondgang: Diaconaal werk plaatselijk
2e rondgang: Catechese en educatie
Slotlied 981
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
Zijn lichaam is het levend brood.

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