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Inleiding Hier vind je rust 
Zondag 5 juli 
Bijbellezing: Matteüs 11:25-30 
Voorganger: Ds. Fred van Helden 

Waar wordt jij rustig van? Gaf deze tijd van het verplicht binnen 
zitten jou rust? En hoe zit dat met het versoepelen van de regels? 
In het verhaal van deze zondag vertelt Jezus over rust. Hij zegt 
tegen de mensen: ‘Kom naar mij als je moe bent, als je het zwaar 
hebt. Want ik zal je rust geven. Wie rust zoekt, zal het vinden.’ 
Dat klinkt makkelijk, alsof je al je problemen even op een ander 
kan dumpen. Ware rust vraagt om een manier van leven en ook 
om een vertrouwensband. Want ieder van ons krijgt een last te 
dragen van problemen, pijn of verdriet. Maar als je vertrouwen 
hebt van vrienden bij wie je hart kan luchten is de last lichter en 
als je vertrouwen hebt dat God deze wereld in zijn hand heeft 
geeft dit innerlijke rust. 

  



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 –. Hoe lieflijk hoe goed is mij, Heer 
Liedboek 2013, Psalm 84: 1, 2 

 



 
 





 
 

• Inleiding 

 Kyriëgebed  



  



Zingen / muziek –. Lean on me 
 

  
Sometimes in our lives we all have pain 
We all have sorrow 
But if we are wise 
We know that there's always tomorrow 

Lean on me, when you're not strong 
And I'll be your friend 
I'll help you carry on 
For it won't be long 
'Til I'm gonna need 
Somebody to lean on 

Please swallow your pride 
If I have things you need to borrow 
For no one can fill those of your needs 
That you won't let show 



  You just call on me brother, when you need a hand 
We all need somebody to lean on 
I just might have a problem that you'll understand 
We all need somebody to lean on 

Lean on me, when you're not strong 
And I'll be your friend 
I'll help you carry on 
For it won't be long 
'Til I'm gonna need 
Somebody to lean on 

You just call on me brother, when you need a hand 
We all need somebody to lean on 
I just might have a problem that you'll understand 
We all need somebody to lean on 

If there is a load you have to bear 
That you can't carry 
I'm right up the road 
I'll share your load 



 

 

  

If you just call me (call me) 
If you need a friend (call me) call me uh huh (call me) if you 
need a friend (call me) 
If you ever need a friend (call me) 
Call me (call me) call me (call me) call me 
 



Kinderen in het midden 

  

Thuis met kinderen vieren 

hofkerk-delft.nl/jeugd/ Hofkerk 

https://hofkerk-delft.nl/jeugd/


Opengaan 

Zingen / muziek –.Dit is een morgen 
Liedboek 2013, 216

 





 
 



 Bijbellezing – Matteüs 11:25-30 
NBV 

25 In die tijd zei Jezus ook: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en 
aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen 
verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt 
onthuld. 26Ja, Vader, zo hebt u het gewild. 27Alles is mij 
toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie 
de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en 
iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. 
28Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt 
gaan, dan zal ik jullie rust geven. 29 Neem mijn juk op je en leer 
van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen 
jullie werkelijk rust vinden, 30want mijn juk is zacht en mijn last is 
licht.’ 
 
  



Zingen / muziek –. In de Heer vind ik heel mijn sterkte 
Taizé 

 

  



• Overdenking 

  



U geeft rust 
In mijn ziel 
U geeft rust,  
U geeft rust in mijn ziel 

De aarde kent uw grote kracht. 
Uw stem heeft haar tot stand gebracht. 
En ook de zee, zo woest en diep 
wordt stil voor U, die alles schiep. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

Zingen / muziek –. U geeft rust 
   



Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt. De berg, zo 
groot en hoog voor mij 
verdwijnt in zee, de weg is vrij. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 

Door alles heen, door alles heen. 
U geeft rust. 

Door alles heen, door alles heen. 
Heer, kijk ik naar U. 
U geeft rust in mij. 

  
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.  
U geeft rust in mijn ziel.   

 
  



 



Zingen / muziek –. De troostvogel – Herman van Veen 
 

  

Wanneer je soms iets naars beleeft 
Je niet mag uitgaan door de regen 
Of slaande ruzie hebt gekregen 
Met iemand waar je veel om geeft 

Als speelgoed door een mankement 
Niet meer zo leuk is als tevoren 
Je kwartje ergens is verloren 
Kortom, als je verdrietig bent 

Dan komt de vogel met een lied 
Je hoort hem, maar je ziet hem niet 
En als hij voor je heeft gezongen 
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet 



 

  
Zolang er kinderen bestaan 
Is hij ze altijd komen troosten 
In Doesburg of in 't Verre Oosten 
Of waar hij ook naar toe moest gaan 

De vogel is in al die tijd 
Nog nooit beschreven of geschilderd 
Is hij beeldschoon of erg verwilderd? 
Daarover heerst onzekerheid 

In elk geval, hij meent het goed 
Hoewel door alles wat hij doet 
Je kans hebt dat je noodgedwongen 
Een tijdje op hem wachten moet 

Dan komt de vogel met een lied 
Je hoort hem, maar je ziet hem niet 
En als hij voor je heeft gezongen 
Dan vliegt hij weg met jouw verdriet 



Samen delen 

• Toelichting bij collectes 

1. Diaconie: Binnenlands diaconaat 
Kerkinactie 

2. Pastoraat en eredienst 
3. Jeugdwwerk: Kerkkamp 

 

  

- 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 – Behoed en bewaar Jij (Gij) ons  
Liedboek 2013, Liederen ter Bemoediging.69

 







 



Heenzending en zegen  

 

 
  

De Heer zij vóór u,  om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer zij áchter u,  om u in de armen te sluiten  
 en om u te beschermen voor gevaar. 
De Heer zij ónder u,  om u op te vangen  
 als u dreigt te vallen. 
De Heer zij ín u,  om u te troosten  
 wanneer u verdriet hebt. 
De Heer zij óm u héén,  als een beschermende muur,  
 als anderen over u heen vallen. 
De Heer zij bóven u,  om u te zegenen. 
 
Zó zegene u de almachtige God,-vandaag, morgen, en tot in 
eeuwigheid. Amen. 



Zingen / muziek –.  
 


