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• Collecte in blik
Op deze 2de zondag van de maand kunt u ook weer  
levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. In de  
coronacrisis zijn bedrijven soms in zwaar weer terecht gekomen,  
omdat ze hun inkomsten kregen of helemaal geen inkomsten  
hadden. In de nasleep van de coronacrisis worden dan ook  
faillisementen en ontslagen verwacht en zo ook een toename van  
het aantal cliënten. U kunt hen helpen met een donatie in  
levensmiddelen.
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u de voedselbank  
steunen? Dat kan door een gift over te maken op NL 62 INGB  
0004 2769 92 t.n.v. Stichting Voedselbank Delft.



Vandaag: collecte voor Burundi: broodnodig!
Onze kranten staan vol over ‘corona’.  In Burundi speelt dat ook wel maar daar is het ''gewoon'' een ziekte 
zoals er zoveel zijn. Jaarlijks duizenden doden als gevolg van malaria en ondervoeding…. Gemiddelde 
levensverwachting: amper zestig jaar.

Lockdown? Quarantaine? Dat betekent geen inkomen en dus geen eten. Vanuit AJMPD is wel een initiatief 
gestart om op de scholen in Rumonge en omgeving voorlichting te geven ter voorkoming van de verspreiding 
van het virus. Daarnaast wordt gewerkt aan een groot project op het gebied van voedingsleer en het bereiden 
van gezonde maaltijden. De verwachte inkomsten hiervoor hebben echter grote achterstand door alle 
maatregelen die geen grote wervingsacties mogelijk maken. 

Daarom is uw bijdrage aan deze collecte van groot belang! AJMPD-voorzitter Bernard (op de foto rechts, met 
zijn gezin) is erg dankbaar voor de steun die vanuit de kerken in Delft al jaren wordt gegeven, sinds 2008! 
Daardoor, zo schrijft hij, zien ook anderen het belang van AJMPD. ‘May God bless you for the work done and
continue to Support you in the coming activities’ zo sluit hij zijn brief af: ‘Dat de Heer u mag zegenen voor het 
werk dat al gedaan is en Hij u zal blijven ondersteunen bij de komende activiteiten’.  Dat geldt ook voor uw gift 
dus! Ditte Mostert – Bok



Zendingskalender 2021
Ook dit jaar hebben we weer zendingskalender te 
koop voor €9

Nieuw dit jaar is een set van 5 kerstkaarten deze 
kosten ook €6

Inteken voor de kalender kan tot begin november 
Bij Cees en Arjan van der Sluys
Wegens corona is het mogelijk via email te bestellen 
en thuisbezorgd krijgen geef dit wel aan
Cees.vdsluys@gmail.com
0152125848

mailto:Cees.vdsluys@gmail.com


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



Orgel

Zingen / muziek –.O God kom mijn geding beslechten
Liedboek 2013, 34, vers 3 en 4  
Orgel

4. Dan ga ik op tot Uw altaren,  
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren  
en dankbaar ruisen alle snaren,  
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

3. O Here God, kom mij bevrijden,  
zend mij Uw waarheid en Uw licht,  
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht,
kom voor Uw aangezicht.



• Inleiding

Kyriëgebed



Gemeente  
zangproject

Zingen / muziek –.Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Liedboek 2013, 388, 1,5 Gemeentezangproject

5. Voor ieder van ons een  
plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van  
angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een  
plaats om te worden
getuige van Hem, een levend  
bewijs.

1. Voor ieder van ons een  
plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon  
water en brood,
een veilige plek, een plaats  
om te schuilen,
een plaats in Gods licht als  
tafelgenoot.

Vol vreugde ziet God naar  
mensen die recht doen:  
Zij scheppen geluk!

Vol vreugde ziet God naar  
mensen die recht doen:
Zij scheppen recht en geluk!



Kinderen in het midden

Thuis met kinderen vieren

hofkerk-delft.nl/jeugd/Hofkerk

about:blank


Opname muziekgroepHemel dichterbij  
Schrijvers voor gerechtigheid  
Muziekgroep opname

Zolang wij blijven zoeken,  
zolang het donker is,  
bidden wij iedere dag.
Zolang de wanhoop toeneemt,
zolang de haat bestaat,  
bidden wij iedere dag.
Wij vragen onze Heer,  
wij vragen onze Heer:

Zolang de vrede uitblijft,
zolang de honger groeit,
bidden wij iedere dag.
Zolang het nieuws  
nog slecht is,
zolang er slaven zijn,
bidden wij iedere dag.
Wij vragen onze Heer,
wij vragen onze Heer:

Laat het Koninkrijk komen,  
laat ons altijd bezig zijn  
met uw liefde
voor de wereld:
breng de Hemel dichterbij.

Laat ons alles willen geven  
aan wie arm of eenzaam zijn.
Maak ons dienaars
van uw liefde:
breng de Hemel dichterbij.

Laat het Koninkrijk komen…



Open Gaan

Gebed bij het openen van de bijbel



 Bijbellezing – Psalm  34:
NBV

3Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,  
de nederigen zullen het met vreugde horen.
4Roem met mij de grootheid van de HEER,  
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,  
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
6Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,  
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.  
8De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9Proef, en geniet de goedheid van de HEER,  
gelukkig de mens die bij hem schuilt.



Orgel

Zingen / muziek –.O God kom mijn geding beslechten
Liedboek 2013, 63, vers 1 en 3

2. Wanneer ik wakend in de nacht  
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;  
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,  
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.  
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten  
en dorsten naar U in een land,  
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten



 Bijbellezing –Matteus  8
NBV

2Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp  
zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein  
maken.’ 3Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik  
wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn  
huidvraat.
….
16Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij  
hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die  
ziek waren genas hij, 17opdat in vervulling ging wat gezegd is  
door de profeet Jesaja: ‘Hij was het die onze ziekten wegnam  
en onze kwalen op zich heeft genomen.’



Gemeente  
zangproject

Zingen / muziek –. ‘k stel mijn vertrouwen
Geroepen om te zingen 187  
Gemeentezang project

‘k Stel mijn vertrouwen  
op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand
ligt heel mijn levenslot.  
Hem heb ik lief,
zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:  
Hij is mij steeds nabij.



Overdenking



Gemeente  
zangproject

Zingen / muziek –. De tafel van samen
Liedboek 2013, 385 vers 1 en 4

4. Wij vieren de maaltijd,  
wij vieren samen feest.  
Hier durven wij te dromen  
dat alles goed zal komen.  
Wij vieren de maaltijd,
wij vieren samen feest
in naam van de Vader,
de Zoon en de Geest.

1. De tafel van samen,  
de tafel is gedekt,
wij mogen komen eten
en niemand word vergeten,  
de tafel van samen
de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven  
wordt zo maar verstrekt.





OrgelZingen / muziek –. À toi la gloire
Liedboek 2013, 634  
Orgel

À toi la gloire, O Ressuscité!  
À toi la victoire pour l’éternité!
Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
Il roule la Pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O Ressuscité!
À toi la victoire pour l’éternité!

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.





Caroline der Nederlanden 
Roland Bezemer
Tineke de Zwart 
Willeke Siepman
Kees Witte 
Gerda Mastemaker

Liturgie commissie



Samen delen
• Toelichting bij collectes

1. Diaconie Kerkinactiel

2. Pastoraat en eredienst

- 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

about:blank


Dank- en voorbeden
afgesloten met een stil persoonlijk gebed



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.

Viering van het Heilig Avondmaal
• Tafelgebed

• Onze Vader

• Vredegroet

• Delen van brood en wijn

• Dankgebed



Gemeente  
zangproject

Zingen / muziek –. En de zegen gaat door
Liederen ter Bemoediging 67  
Gemeentezangproject

2. En de zegen gaat door  
waar men open maakt,
daar waar men wordt geraakt.
En de zegen gaat door  
waar men inspireert,
daar waar men liefde leert.

1. En de zegen gaat door  
waar verzoening klinkt,  
daar waar de liefde wint.  
En de zegen gaat door  
waar vertrouwen groeit,  
daar waar de liefde bloeit.

3. En de zegen gaat door  
waar men haat doorbreekt,  
waar men van liefde spreekt;  
ja, de zegen gaat door
waar men liefde toont, dat is  
de plaats waar God woont.



Heenzending en zegen

De Heer zij vóór u,  
De Heer zij áchter u,

om u de juiste weg te wijzen.  
om u in de armen te sluiten
en om u te beschermen voor gevaar.  
om u op te vangen
als u dreigt te vallen.  
om u te troosten  
wanneer u verdriet hebt.
als een beschermende muur,
als anderen over u heen vallen.  
om u te zegenen.

De Heer zij ónder u,

De Heer zij ín u,

De Heer zij óm u héén,

De Heer zij bóven u,

Zó zegene u de almachtige God,-vandaag, morgen, en tot in  
eeuwigheid. Amen.
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