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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



Opname
Zingen / muziek – Als God ons thuisbrengt uit onze 
ballingschap
Liedboek 2013, lied 126a 

Refrein:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. (2x)

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: "Hun God doet wonderen."
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.

Refrein

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,
zoals rivieren in de woestijn
die als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein






• Inleiding



Kyriëgebed

Zingen– Hoor Gij ons aan 
Liedboek 2013, lied 364: 1, 2, 5, 6 

 

Voorzang 

6   O, antwoord Gij, als wij tezamen bidden, 
daal neder uit uw hoogte in ons midden! 
In uw vergeving wonen wij. 

5   Gij spreekt ons aan, Ge hebt de mens verkoren: 
aan deze plaats doet Gij uw woorden horen, 
hier zijt Gij, want hier woont uw naam. 

1   Hoor Gij ons aan! Wij heffen onze handen, 
kom Gij tot ons, neem onze offeranden, 
waarmee wij dankbaar voor U staan. 

2   Uw oog aanschouwt ons hier met onze schatten. 
Woont Gij, wie zelfs de heem'len niet bevatten, 
toch in een huis door ons gebouwd? 



Kinderen in het midden

Thuis met kinderen vieren

hofkerk-delft.nl/jeugd/Hofkerk

about:blank


Opname muziekgroep Laat me nu toch niet alleen  
Clouseau 
Muziekgroep opname 

 Laat me nu nu toch niet alleen 
Neem mijn hand en toon me 
De weg die leidt naar jou alleen 
Help me zo bij jou te komen 
 
Neem me mee naar je land 
Vol muziek en vol dromen 
Leid me naar je land 
Laat me in jouw wolken wonen 
 
Laat me nu toch niet alleen 
Radeloos en verloren 
Sloop die muren om je heen 
Help me zo bij jou te komen 

Laat me nu toch niet alleen 
Radeloos en verloren 
Sloop die muren om me heen 
Help me zo bij jou te komen 
 
Laat me eens je gezel zijn 
Wees de gids die mij zal leiden 
Want ik ben reeds lang op reis 
En zo moe, kom en bevrijd me 
 
Neem me mee naar je land 
Vol muziek en vol dromen 
Leid me naar je land 
Laat me in jouw wolken wonen 
 






Open Gaan

Gebed bij het openen van de bijbel



 Bijbellezing – Ezra 1 
NBV 

In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging 
in vervulling wat de HEER Jeremia had laten aankondigen. Hij 
zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en 
ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken: 
‘Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië: Alle koninkrijken van de 
aarde heeft de HEER, de God van de hemel, mij gegeven. Hij 
heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in 
Jeruzalem, een stad in Juda. Laten al diegenen onder u die tot 
zijn volk behoren, zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem 
in Juda begeven om er de tempel van de HEER weer op te 
bouwen, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen 
die hier nog als vreemdeling verblijven, waar zij zich ook mogen 
bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen 
in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt boven op 
de vrijwillige gaven voor de tempel van de God die in Jeruzalem 
woont.’ 



De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de 
priesters en de Levieten, allen die God daartoe aanzette, maakten 
zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met 
de bouw van de tempel van de HEER.  
Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en 
goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien 
van wat vrijwillig aangeboden werd. Koning Cyrus van Perzië gaf 
de voorwerpen vrij die uit de tempel van de HEER afkomstig 
waren en die Nebukadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en 
in de tempel van zijn eigen god had neergezet. Hij vertrouwde de 
teruggave toe aan Mitredat, de schatmeester, die ze met een 
inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. Het 
betrof dertig gouden schalen, duizend zilveren schalen, 
negenentwintig messen, 1dertig gouden bekers, vierhonderdtien 
zilveren bekers van verschillende soort en duizend andere 
voorwerpen, bij elkaar vijfduizend vierhonderd voorwerpen van 
zilver of goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de 
ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. 



Zingen– Neem mijn leven, laat het, Heer 
Liedboek 2013, lied 912: 1, 4, 6 

Voorzang 

1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 

4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 



 Bijbellezing – Ezra 3: 1-6 
NBV 

Aan het begin van de zevende maand, toen de Israëlieten zich in 
hun steden hadden gevestigd, verzamelde het voltallige volk zich 
in Jeruzalem. Jesua, de zoon van Josadak, en zijn medepriesters, 
en Zerubbabel, de zoon van Sealtiël, en zijn verwanten, bouwden 
het altaar van de God van Israël, om daarop te kunnen offeren 
zoals is voorgeschreven in de wet van Mozes, de godsman.  
Ondanks hun angst voor de bevolking van het land richtten ze het 
altaar op zijn oude fundamenten op en offerden aan de HEER. Ze 
droegen de brandoffers voor de morgen en de avond op, en 
vierden het Loofhuttenfeest volgens de voorschriften: elke dag 
brachten ze het vereiste aantal brandoffers, zo veel offers dus als 
er voor iedere dag zijn voorgeschreven. Van toen af aan brachten 
ze ook het dagelijkse offer, het offer op nieuwemaan en de offers 
bij alle andere heilige hoogtijdagen van de HEER, en verder alle  



vrijwillige gaven aan de HEER. Al vanaf de eerste dag van de 
zevende maand droegen ze brandoffers op aan de HEER, ook al 
waren de fundamenten van het heiligdom van de HEER nog niet 
gelegd. 



4. Rechtvaardigen, hier is uw stad,
standvastigen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een ruimte die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten erheen. 

Opname

1. Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.

2. Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

•Zingen / muziek – Wij hebben een sterke stad
Liedboek 2013, lied 175: 1, 2, 4 






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, 
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. 
Als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, 
Die keren met lachen en juichen. 
 

Zingen / muziek –De steppe zal bloeien  
Liedboek, lied 608: 1, 2  Voorzang 



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.



Samen delen
• Toelichting bij collectes

1. Diaconie Kerkinactiel

2. Pastoraat en eredienst

3. Orgelfonds

- 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


Zingen / muziek – Hevenu shalom 
aleichem / Ik wens je vrede van God 
 

 
 

Opname youtube 
In map  2020-10-11  

Ik wens je vrede van God  
Ik wens je vrede, vrede, vrede van de Heer. 
 
Hevenu shalom aleichem (3x) 
Hevenu shalom, shalom, shalom aleichem. 






Heenzending en zegen

De Here zegene en behoede u
De Here doe Zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig
De Heer verheffe Zijn aangezicht over u
en geve u vrede
Amen
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