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Orde van dienst voor zondag 14 augustus 2022 in de 
Hofkerk te Oldenzaal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. K. Sluiter (Almelo)   
Organist     : Koos Schollaardt  
Koster        : Ina Schollaardt   
Lector        : Yvonne Meyer   
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Orgelspel voor de dienst  
 
Welkom en aansteken van de paaskaars  
 
Zingen lied 314: vers 1 en 3  
 
1. Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in ’t hart dat naar U hoort  
uw genade binnen stromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.  
 
3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.    
 
Voorbereiding 
  
Bemoediging en groet 
 
Zingen lied 139: vers 11, 13 en 14 
 
11. Gedachten ongeëvenaard  
hebt Gij, o God, geopenbaard  
in al de werken van uw hand –  
gedachten talloos als het zand.  
Als ik ontwaak, Gij blijft mij leiden,  
ik vind U altijd aan mijn zijde. 
 



4 

13. Zou ik niet haten, die U haat,  
de wijsheid van uw weg verlaat  
en opstaat tegen U? Hij is  
een kind van kwaad en duisternis.  
Uw vijanden die U verlaten,  
hoe zou ik hen, o Heer, niet haten? 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt  
toch open voor uw aangezicht.  
Toets mij of niet een weg in mij  
mij schaadt en leidt aan U voorbij.  
O God, houd mij geheel omgeven,  
en leid mij op de weg ten leven.   
 
Stilte 
  
Kyrie  
 
Glorialied 867  
 
1. Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  
Zo hoog de hemel niet  
of daarheen reikt het lied,  
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,  



5 

het hart is ’t bovenal,  
dat eeuwig zingen zal.  
Loof overal, loof al wat adem heeft,  
loof God die leeft.  
 
Dienst van het Woord  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest   
 
Lezing Jeremia 23: 23-29 
 
23Ben Ik alleen een God van dichtbij, ben Ik niet ook een 
God van ver? – spreekt de HEER.24Als iemand zich 
verbergt, zou Ik hem dan niet zien? – spreekt de HEER. 
Ben Ik niet overal, in de hemel en op aarde? – spreekt 
de HEER. 25Ik heb gehoord wat voor leugens die profeten 
in mijn naam verkondigen. Ze roepen: “Een droom! Ik heb 
een droom gehad!” 26Hoe lang nog blijven die 
leugenachtige profeten hun eigen verzinsels ver-
kondigen? 27Hoe lang nog zijn ze erop uit om met de 
dromen die ze elkaar vertellen mijn volk mijn naam te laten 
vergeten, zoals hun voorouders mijn naam door Baäl zijn 
vergeten? 28Een profeet die droomt, vertelt niet meer dan 
een droom, maar wie mijn woorden kent, geeft mijn 
woorden betrouwbaar weer. Wat heeft stro met graan 
gemeen? – spreekt de HEER.29 Is mijn woord niet als een 
vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? – spreekt 
de HEER. 
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Zingen lied 321: vers 1, 2 en 6 
 
1. Niet als een storm, als een vloed,  
niet als een bijl aan de wortel  
komen de woorden van God,  
niet als een schot in het hart.  
 
2. Maar als een glimp van de zon,  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond –  
zo is het koninkrijk Gods.  
 
6. Niet in het graf van voorbij,  
niet in een tempel van dromen,  
hier in ons midden is Hij,  
hier in de schaduw der hoop.    
 
Lezen Lucas 12: 49-56 
 
49Ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken, en 
wat zou Ik graag willen dat het al brandde! 50Ik moet een 
doop ondergaan, en Ik word hevig gekweld zolang die niet 
volbracht is. 51Denken jullie dat Ik gekomen ben om vrede 
te brengen op aarde? Integendeel, Ik zeg jullie dat Ik 
verdeeldheid kom brengen. 52Van nu af aan zullen vijf in 
één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen 
drie. 53De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon 
tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter 
en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder 
tegenover haar schoondochter en de schoondochter 
tegenover haar schoonmoeder.’54Tegen de menigte zei 
Hij: ‘Wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, 
zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook 
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zo. 55En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden 
komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook 
zo. 56Huichelaars! De aanblik van de aarde en de hemel 
kunnen jullie duiden, hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet 
kunnen duiden? 
 
Zingen lied 1012: vers 1, 2, 3 en 4  
 
1. Geef aan de wereld vrede, Heer,  
in deze donkere tijden:  
de groten slaan de kleinen neer  
en honen en bestrijden  
wie uw vrederijk belijden.  
 
2. Zie, koning Jezus, hoe zij staan  
gewapend tot de tanden  
en offeren de volken aan  
het vuur waarvan zij branden, -  
red uw wereld uit hun handen!  
 
3. En doe ons voor een ander vuur  
in gloed staan hier op aarde,  
gelouterd, - dat wij in dit uur  
de strijd voor ’t rijk aanvaarden,  
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden.  
 
4. Geef ons uw vrede in het hart  
en liefde, Heer, voor allen  
die door de groten zijn verward;  
laat, waar hun leuzen schallen,  
ons niet aan hun waan vervallen.  
 
Overdenking 
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Zingen lied 967: vers 1, 2, 3, 6 en 7 
 
1. Zonne der gerechtigheid,  
ga ons op in deze tijd,  
opdat al wat leeft de dag  
in uw kerk aanschouwen mag.  
Erbarm u, Heer.  
 
2. Wek de dode christenheid  
uit haar zelfverzekerdheid;  
zend uw stralen overal,  
dat de aarde U loven zal.  
Erbarm u, Heer.  
 
3. Zie Heer, de verdeeldheid aan,  
die geen mens ooit helen kan.  
Breng, o herder, in Gods naam  
uw verstrooide kudde saam.  
Erbarm u, Heer.  
 
6. Laat ons zo uw heerlijkheid  
zien in deze donkere tijd,  
opdat wij nu en voortaan  
trouw U ter beschikking staan.  
Erbarm u, Heer.  
 
7. Alle eer en macht en kracht  
worde, Heer, U toegebracht; 
heel de mensheid stemme saam  
in de drieklank van uw naam.  
Erbarm u, Heer.    
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Gebeden en gaven 
 
Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken  
Voorbeden 
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Collecte 
 
1e rondgang: Kerk in Actie/Zending  
2e rondgang: Instandhouding kerkelijk gebouw  
 
Slotlied 1009: vers 1, 2 en 3 
 
1. O lieve Heer, geef vrede  
aan allen hier beneden  
die uitzien naar uw feest,  
Opdat de mensen weten:  
uw heilige profeten  
zijn niet verblind geweest.  
 
2. Doe onze ogen stralen,  
doe ons het hart ophalen  
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen  
Christus en al de zijnen,  
versmaad hun smeken niet!  
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3. Verlos ons van de boze,  
laat niet de goddelozen  
op aarde koning zijn!  
Laat ons uw land betreden,  
dat zal een land van vrede  
van melk en honing zijn!   
 
Zegen   
 
Zingen 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. 
 
 


