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Orde van (Kunst en religie) dienst voor zondag  

2 oktober 2022 in de Hofkerk te Oldenzaal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorganger: Ds. Gerco Veening  
Organist     : Henk Warnaar   
Koster        : Ina Schollaardt     
Lector        : Paul Smellink   
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Orgelspel  
 
Mededelingen en ontsteken paaskaars  
 
Intochtslied 275: vers 1, 2 en 3 
 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.  
 
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo menselijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.  
 
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.  
 
Christien Vrielink vertelt over haar schilderij  
 
Votum en Groet  
 
Lied 925  
 
Wek mijn zachtheid weer.  
Geef mij terug de ogen van een kind.  
Dat ik zie wat is.  
En mij toevertrouw.  
En het licht niet haat.  
 
Als kyriegebed spreekt Ine Heerink over haar schilderij  
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Loflied psalm 149: vers 1 en 2  
 
1. 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;  
Israel dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet  
Uw Koning tegemoet.  
 
2. 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  
 
Babs Oosterwijk spreekt over haar beeld  
 
Zingen: Uit vuur en ijzer 
 
1. Uit vuur en ijzer zuur en zout  
zo wijd als licht zo eeuwen oud  
uit alles wordt een mens gebouwd  
en steeds opnieuw geboren.  
Om ijzer in vuur te zijn  
om zout en zoet en zuur te zijn  
om mens voor een mens te zijn  
wordt alleman geboren.  
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2. Om water voor de zee te zijn  
om anderman een woord te zijn  
om niemand weet hoe groot en klein  
gezocht gekend verloren.  
Om avond- en morgenland  
om hier te zijn en overkant  
om hand in een andere hand  
om niet te zijn verloren.  
 
3. Om oud en wijd als licht te zijn  
om lippen water dorst te zijn  
om alles en om niets te zijn,  
gaat iemand tot een ander.  
Naar verte die niemand weet  
door vuur dat mensen samensmeedt  
om leven in lief en leed  
gaan mensen tot elkander.  
 
Yvonne spreekt over haar schilderij  
 
Stilte  
 
Lezing Habakuk 3: 17-19  
 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
19God, de HEER, is mijn kracht, 
Hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
Hij laat mij over toppen van bergen gaan. 
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Overdenking  
 
Wij horen het gezongen gebed van Habakuk  
  
Ini Verweij spreekt over haar schilderij  
 
Gelegenheid om lichten te ontsteken  
 
Dankgebed  
 
Voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader  
 
Saskia Hilgenberg spreekt over haar schilderij  
 
We horen het lied: Always look on the bright site of life  
 
Collecte  
1e rondgang: Voedselbank Oldenzaal  
2e rondgang: PKN Kerk en Israel  
 
Annette van den Bosch spreekt over haar schilderij  
 
Slotlied 608    
 
1. De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht. 
De rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, 
het water zal tintelen, stralen, 



7 

dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken. 
De steppe zal bloeien. 
De steppe zal lachen en juichen. 
 
2. De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water, 
als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 
 
3. De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven.  
 
Zegen  
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Lied 425: Vervuld van Uw zegen 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


