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Orde van dienst  
op 6 maart 2022 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen 
1e zondag van de Veertigdagentijd -  

 de kleur is paars, de kleur van inkeer en bezinning. 

Voorganger: Ds. Sita Hofstra 
Organist: Egbert van Goor 

 
- Welkom en mededelingen 

 

- Eerste lied: Lied 91a: 1 en 2 “Wie in de schaduw Gods mag wonen” 
    

1.   Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

- Stil gebed 
 

- Bemoediging en openingsgebed 
 
V: In het begin, 

 vóór de tijd, 

 vóór de mensen, 

 vóór de wereld begon, 

A: was God. 
 

V: Hier en nu, 

 onder ons, naast ons, 

A: is God. 
 

V: In de toekomst, 

 wanneer wij hier niet meer zijn, 
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A: zal God zijn. 
 

V: God was, God is, God zal er zijn 

A: Vader, Zoon en heilige Geest 
 

V: Eeuwige God, 

 hier zijn we, gemeente van Jezus Christus, 

 open ons voor het werk van uw heilige Geest. 

A: Wees bij ons, God. 

 Amen. 

 

Vervolg eerste lied: Lied 91a: 3 

 

3.  Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 

- Gebed om ontferming, elke bede afgesloten door een gezamenlijk gesproken: 
 

“Heer ontferm u over ons” 
 

 
- Zingen: Lied 558: 1, 2 en 3 “Jezus, om uw lijden groot” 

 
1. Jezus, om uw lijden groot, 

om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 

2. Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 

3. Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 

- Aandacht voor de schikking 
 

- Inleiding project 40 dagentijd 
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- Kindermoment 

 
- Projectlied: “Een slinger van verhalen”  

(wordt via de beamer afgespeeld) 
Kinderen gaan naar de kinderdienst 
 

- Lezing (NBV): 1 Samuël 9:26 – 10:1 en 1 Samuël 10:6-7 
 

26De volgende morgen, bij het krieken van de dag, riep Samuel naar Saul op het 
dak: ‘Sta op, ik zal u uitgeleide doen.’ Samen met Samuel ging Saul naar buiten. 
27Toen ze vanaf de stad naar beneden liepen, zei Samuel tegen Saul: ‘Zeg tegen 
uw knecht dat hij vast vooruitgaat.’ Toen de knecht hen een eind vooruit was, zei 
Samuel: ‘Blijft u nog even staan, dan zal ik u vertellen wat God met u voorheeft.’ 
 
101Hij goot een kruikje olie over Sauls hoofd uit, kuste hem en zei: ‘Hierbij zalft 
de HEER u tot vorst over het volk dat hem toebehoort.’ 
 
6Dan zult u worden gegrepen door de geest van de HEER en ook in vervoering 
raken, en u zult een ander mens worden. 7Tijdens de gebeurtenissen die ik 
zojuist heb beschreven kunt u doen zoals uw hart u ingeeft, want God staat u bij. 
 

- Zingen: Lied 833 “Neem mij aan zoals ik ben” 
 

1. Neem mij aan zoals ik ben, 
wek in mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
 

2. Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 

 
- Lezing (NBV): Johannes 11:55 – 12:11 

 
55Het was kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, en veel mensen uit de 
omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. 56 
Daar keken ze uit naar Jezus; ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar: 
‘Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen?’ 57De hogepriesters en de 
farizeeën hadden opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, 
zodat ze hem konden arresteren. 
 
121Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de 
dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta 
bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. 3Maria nam 
een kruikje kostbare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde 
ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 4Judas Iskariot, 
een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die 
olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 
6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij 
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beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Jezus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de 
dag van mijn begrafenis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’ 
9Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten 
getale naar hem toe, niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien die hij 
uit de dood had opgewekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om 
ook Lazarus te doden, 11omdat hij er de oorzaak van was dat veel Joden bij Jezus 
kwamen en in hem gingen geloven. 

 
- Luisteren: Opstaan! 32 “Wat ik heb geef ik graag aan mijn Heer” 

(CD nr. 18) 
 
- Overweging 

 
- Zingen: Lied 835: 1, 3 en 4 “Jezus ga ons voor deze wereld door” 
 

1. Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 

 

3. Krimpt ons angstig hart 
onder eigen smart, 
moet het met de ander lijden, 
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
Wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 

 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ’t eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

- Collecteaankondiging en evt. collecte 
 

- Gebeden 
 

- Zingen: Lied 802: 1, 2 en 4 
 “Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort” 

 
1. Door de wereld gaat een woord 

en het drijft de mensen voort: 
‘Breek uw tent op, ga op reis 
naar het land dat Ik u wijs.’ 
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Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

2. Door de wereld gaat een stoet 
die de ban brak van het bloed. 
Die bij wat op aarde leeft 
nu geen burgerrecht meer heeft. 
Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

4. naar het nieuw Jeruzalem. 
Door de wereld klinkt een lied 
tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Refrein: 

Here God, wij zijn vervreemden 
door te luisteren naar uw stem. 
Breng ons saam met uw ontheemden 
naar het nieuw Jeruzalem. 
 

- Zegen 
 


