
  



 

Midzomerviering 

28 juni 2020 
10.00 uur Hofkerk 

Voorgangers: 
Ds. Taco Smit 

Ds. Caroline der 
Nederlanden 

Ouderling van dienst: 
Ewoud/Arine 

Organist/Pianist: 
Sveta Patlan 

Geluid en techniek: 
Roland Bezemer 
Herbert Polman,  

Albert van Dorssen 

Gezamenlijke viering van de Protestantse wijkgemeentes  

Hof van Delft, Vierhoven en Immanuël en de Evangelisch Lutherse gemeente Delft 



 

Ontmoeten 

Muziek  

• Mededelingen 

• De kaarsen worden aangestoken Moment van stilte/ 

Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te steken 

• Bemoediging en groet  

Onze hulp is de naam van de HEER, 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

die trouw houdt tot in eeuwigheid 

en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon 

Genade zij u en vrede van God onze Vader 

en van onze Heer Jezus Christus   

AMEN 

  



Zingen / muziek – Jubelt God ter eer 
Liedboek 2013, 81: 1, 4, 11  

 
 

4. God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 
11. Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op Mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan; 
niemand houdt u tegen. 
 



• Inleiding 

 

 

 Kyriëgebed  

  



Zingen / muziek – Zonne en maan 
Liedboek 2013, 303:  

 
  

2. Jezus, Gods Zoon, 
leefde en stierf 
voor allen, voor ons. 
Hij leeft vandaag hier onder ons, 
hier onder ons. 
Jezus, wij willen U danken. 
Jezus, wij danken U. 
Jezus, wij prijzen U. 
Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
 

3. Geest die ons troost, 
levend nabij, 
genezing en vuur. 
Adem van God, 
kracht onderweg 
dag in dag uit. 
Trooster, wij willen U danken 
Trooster, wij danken U. 
Trooster, wij prijzen U. 
Trooster, wij zingen uw heilige naam. 



Opengaan 

 Gebed bij openen bij van de bijbel 

Kinderen in het midden 

  

Thuis met kinderen vieren 
 

www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten/  Hofkerk 

http://www.hofkerk-delft.nl/kerkdiensten/


Zingen / muziek – Kom mee naar buiten allemaal 
Zingenderwijs 95 

 

  



• Smoesjes  

 Bijbellezing – Lucas 14: 16-24 
NBV 

16Jezus vervolgde: ‘Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten 
uit. 17Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om 
tegen hen te zeggen: “Kom, want alles is klaar.” 18Maar een voor een begonnen ze zich te 
verontschuldigen. De eerste zei: “Ik heb net een akker gekocht, die ik beslist moet gaan 
bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen.” 19En een ander zei: “Ik heb 
vijf span ossen gekocht en ik ga ze keuren; tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet 
aannemen.” 20Weer een ander zei: “Ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen.” 
21Toen de dienaar teruggekomen was, bracht hij zijn heer verslag uit. De heer des huizes 
ontstak in woede en zei tegen zijn dienaar: “Ga vlug de stad in en breng uit de straten en 
stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen.” 22Toen de dienaar 
hem kwam melden: “Heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, en nog is er plaats,” 23zei 
de heer tegen hem: “Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met 
klem uit, want mijn huis moet vol zijn. 24Ik zeg jullie: niemand van degenen die eerst 
uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven.”’  



Zingen / muziek –. De laatsten zijn de eersten 
Liedboek 2013, 990, 1, 2, 6  

 
  

2. O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot. 
 
6. De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
wie slaaf was mag nu heersen, 
de vreemdeling wordt zoon. 



3. En vogels, waar men hoort of ziet, 
de leeuw'rik zingt het hoogste lied, 
de zwaluw voedt haar jongen. 
De bronnen ruisen overal, 
loof Hem, in wie u eens voor al 
het leven is ontsprongen. 
 
5. God heeft zijn schepping goedgedaan, 
hoe zou ik zelf dan buiten staan? 
Hij heeft de dood verdreven. 
En ik zing mee, nu alles zingt, 
het lied dat overal weerklinkt, 
de lofzang om het leven. 

• Overdenking 

Muzikaal meditatief moment 

Zingen / muziek – Ga uit, o mens 
Liedboek 2013, 977: 1, 3, 5 

 



Samen delen 

• Toelichting bij collectes 

1. Coronahulp in binnen- en buitenland  
 

2. Pastoraat en eredienst 
 

3. Plaatselijk Jeugdwerk 
 

  

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft  

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020 
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’). 

- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/ 
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over 

http://www.pgdelft.nl/


Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede,  
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden  
ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij  
onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 Dank- en voorbeden  
afgesloten met een  
stil persoonlijk gebed  
en het oecumenische Onze Vader  

 
 
  



Zingen / muziek –.Samen op de aarde 
Liedboek 2013, 993: 1, 4, 5 

 

  

4. om zijn naam te prijzen 
gaf Hij zon en maan, 
wijzen en onwijzen 
gunt Hij één bestaan. 
 
5. Israël, Egypte, 
stem en tegenstem, 
hoogtepunt en diepte – 
alles zegent Hem, 



Heenzending en zegen  

Zingen / muziek – Vrede wens ik je toe 

 

Muziek 
  





Zin om na te praten? 
En anderen te ontmoeten? 



 


