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PLUS 
Boodschap-
penpakket

Ook dit jaar sparen we weer voor boodschappen pakketten van 
de plus voor de voedselbank.

Deze actie duurt tot en met 30 januari 2021

Dit jaar gaat anders dan anders
Inleveren kan bij fam. Vd Sluys, bij de diakenen, in het bakje voor 
de voedselbank in de kerk in de brievenbus van de kerk ovv 
plusactie 
Liever dat het thuis wordt opgehaald of digitaal is mogelijk 
Arjanvdsluys@gmail.com of cees.vdsluys@gmail.com
01521265848  WhatsApp: 0642380840
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Deel je talenten
Zondag 8 november
Bijbellezing: Matteüs 25:14-30  
Voorganger: Ds.Caroline der Nederlanden
Vlak voor het einde van zijn leven vertelt Jezus de gelijkenis van de talenten. Het  
waarschuwingsniveau bij Matteüs is hoog; alle alarmlichten knipperen. Dit is wat
Jezus ons nog wil meegeven. Maar het is geen gemakkelijke gelijkenis. De twee  
mensen die hun verkregen talenten weten te verdubbelen, worden beloond door
hun heer; de derde, die zijn talent begraaft, wordt gestraft. Eeuwenlang is met dit  
gegeven mensen angst aangejaagd: op het moment van sterven wordt een
streep getrokken, en afhankelijk van je (on)geloof wordt geoordeeld/veroordeeld.  
Dit is niet hoe wij onze Heer, God hebben leren kennen in Jezus. In Jezus leren
we God juist kennen als een God van liefde, genade, troost en hoop. Misschien  
is dat wel wat Jezus ons in deze gelijkenis wil meegeven; deze schatten (liefde,
genade, troost en hoop) ga ermee de wereld in, deel ervan, en zorg dat het meer  
wordt. Lukt het ons om aan deze oproep gehoor te geven?

Viering van Woord en Gebaar
De viering van 8 november zal een viering van Woord en Gebaar zijn. Er zal een  
gebarentolk aanwezig zijn, die voor doven en slechthorenden de viering met  
gebaren zal vertalen. Zowel in de Hofkerk als thuis via youtube zal de viering zo  
te volgen zijn.



Viering van het Heilig Avondmaal
In deze zelfde viering van 8 november zal ook de Maaltijd des Heren gevierd  
worden. Vooral in het vieren van het Avondmaal mogen we verbondenheid  
ervaren met God en elkaar, als we ons in gedachten brengen hoe Jezus ons  
heeft laten zien hoe onvoorwaardelijk hij, God ons liefheeft. Met diepe vreugde  
en dankbaarheid mogen wij dan ook de maaltijd vieren.

Collecte in blik
Door de corona crisis en alle beperkende maatregelen, maken veel mensen ook  
financieel moeilijke tijden door. De Voedselbank merkt dat. Niet alleen komen er  
minder producten binnen, ook neemt het aantal mensen toe dat een beroep moet  
doen op de Voedselbank. Daarom zijn uw producten zeer welkom. Iedere 2e  
zondag van de maand kunt u producten doneren in de Hofkerk, of een financiële  
bijdrage leveren. Van harte bij u aanbevolen.



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 – Gij waart goedgunstig
Liedboek 2013, lied 85: 1, 3, 4

1. Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,  
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.  
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,  
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Voorzang



Zingen / muziek – Gij waart goedgunstig

Liedboek 2013, lied 85: 1, 3, 4

3.Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.  Zijn 
heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,  het 
recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,  het 
recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,  de 
HEERE die ons zegent met zijn goed.

4.Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,  
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.  
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Voorzang



Dienst van
Woord
& Gebaar



Kyriëgebed



Zingen– Christus, ons licht
Liedboek 2013, lied 1005: 1, 3, 5

Opname  
gemeentezangproject

3. Zoekend naar brood lijden zij 
honger,  zoekend naar water lijden 
zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst. Refrein

1. Zoekend naar licht hier in het 
duister,  zoeken wij U, waarheid en 
kracht.  Maak ons uw volk, heilig, vol 
luister,  schijn in de donkere nacht.
Refrein
Christus, ons licht, schijn door ons 
heen,  schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw
huis.



Zingen– Christus, ons licht
Liedboek 2013, lied 1005: 1, 3, 5

Refrein
Christus, ons licht, schijn door ons 
heen,  schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  voor 
zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is. Refrein



Kinderen in het midden

Thuis met kinderen vieren
hofkerk-delft.nl/jeugd/

about:blank


Opname youtubeEen menselijk gezicht
Liederen ter bemoediging 57  
https://www.youtube.com/watch?v=lhb_u-w5wdA

Refrein  
God gaf zijn woord aan mensen  en 

zei: 'Maak geen beeld van mij.'
Dat hoeft ook niet,  

want het beeld van God,
dat ben jij!

1. God heeft twee sterke handen,
ze zijn van jou.
Daarmee bouwt hij aan de aarde,  
jouw twee handen hebben waarde.  
God in jou. Refrein

2. God heeft twee snelle voeten,  
ze zijn van jou.
Daarmee overbrugt hij kloven,  
trekt hij sporen naar geloven.
God in jou. Refrein

https://www.youtube.com/watch?v=lhb_u-w5wdA


Opname youtubeEen menselijk gezicht
Liederen ter bemoediging 57  
https://www.youtube.com/watch?v=lhb_u-w5wdA

Refrein  
God gaf zijn woord aan mensen  

en zei: 'Maak geen beeld van mij.'
Dat hoeft ook niet,

want het beeld van God,
dat ben jij!

3. God heeft twee scherpe 
ogen,  ze zijn van jou.
Daarmee ziet hij méér in 
mensen,  kleine noden, grote
wensen.
God in jou. Refrein

4. God zegt je: 'Jij hebt aanleg.  
Die is van mij!
Zo kun jij ook in je leven
iets van mij aan mensen geven  
Beeld naar mij.' Refrein

about:blank


Opengaan
Gebed



 Bijbellezing – Jesaja 48:  
17-21NBV

Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van  
Israël:
Ik ben de HEER, jullie God,
die jullie onderricht in je eigen belang,  
die jullie leidt op de weg die je gaat.
Luisterde je maar naar mijn geboden,
dan zou jouw vrede zijn als een rivier,
en je gerechtigheid als de golven van de zee.  
Je nageslacht zou zijn als het zand,
je nazaten ontelbaar als zandkorrels.
Je naam zou nooit worden uitgewist,  
maar voor altijd bij mij voortleven.



Trek weg uit Babel, ontvlucht de Chaldeeën!  
Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen,  
laat weten tot aan de einden der aarde:
‘De HEER koopt zijn dienaar Jakob vrij!’  
Hij voert zijn volk door de woestijn,
ze zullen geen dorst lijden;
hij laat water voor hen stromen uit de rots,  
hij klieft een rots en het water gutst eruit.



Zingen / muziek – Wat vraagt de Heer
Liedboek 2013, lied 992 voorzang

1.Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op 
zijn  weg?

2.Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar 
Gods  beeld?

3.Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?

4.Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er
leeft.



 Bijbellezing – Matteüs 25:  
14-30NBV

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn  
dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan  
hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan  
een ander twee, en aan nog een ander één, ieder  
naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging  
de man die vijf talent ontvangen had op weg om er  
handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf  
talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die  
er twee had gekregen er twee bij. Degene die één  
talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer  
te verstoppen: hij begroef het.



Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug  
en vroeg hun rekenschap.
Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar
hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij  
met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in  
beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij  
verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je  
bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je  
betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een  
klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen.
Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”
Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam  
naar hem toe en zei:



“Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven,  
alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” Zijn  
heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een  
goede en betrouwbare dienaar. Omdat je  
betrouwbaar was in het beheer van een klein  
bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees  
welkom bij het feestmaal van je heer.”
Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had  
naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u
streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en
oogst waar u niet hebt geplant, en uit angst besloot  
ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het  
terug.” Zijn heer antwoordde hem:



“Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat  
ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik  
niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de bank in  
bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn  
kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak  
hem dat talent maar af en geef het aan degene die  
er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen,  
en wel in overvloed, maar wie niets heeft, hem zal  
zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die  
nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste  
duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”



Opname gemeentezangproject
1. Maak ons uw liefde God,  
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet  
de goede woorden aan.  
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan. 2. Wij zijn aaneengevoegd,

bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons  
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij  
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

 Zingen– Maak ons uw liefde, God tot opmaat
Liedboek 2013, lied 974: 1, 2



Zingen– Maak ons uw liefde, God tot opmaat
Liedboek 2013, lied 974: 1, 2

1. Maak ons uw liefde God,  tot 
opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet  de goede 
woorden aan.  Vernieuw ons hart en 
doe  ons uw beleid verstaan.

2. Wij zijn aaneengevoegd,  bedacht 
met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons  gebouwd, 
bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij  tot 
welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt  uw liefde
openbaar.

Opname gemeentezangproject



• Overdenking



Voorzang

1. Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,  
de vrede allermeest,  
geduld om te verdragen  
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd uit; 2. geloof om veel te geven,

te geven honderd in,  
wij zullen leren leven  
van de verwondering:  
dit leven, deze aarde,  
de adem in en uit,
het is van Gods genade  
en zijn lankmoedigheid.

Zingen – Wat zijn de goede vruchten
Liedboek 2013, lied 841: 1, 2



Voorzang

1. Wat zijn de goede vruchten,  
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,  geduld om te 
verdragen  en goedertierenheid,  
geloof om veel te vragen,  te 
vragen honderd uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd in,
wij zullen leren leven
Van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade en zijn
lankmoedigheid.

Zingen – Wat zijn de goede vruchten
Liedboek 2013, lied 841: 1, 2



Dank- en voorbeden
afgesloten met een stil persoonlijk gebed



Samen delen
• Toelichting bij collectes

1. Diaconie

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 met de app www.appostel.nl/
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over

about:blank
about:blank


Viering van het Heilig Avondmaal
Als brood en wijn worden klaargemaakt luisteren wij naar

Let all who are thirsty come (Taizé)
https://www.youtube.com/watch?v=HdFeKkuiuCU

• Tafelgebed

Opname youtube

https://www.youtube.com/watch?v=HdFeKkuiuCU


Zingen –Hoor, een heilig koor van stemmen
Liedboek 2013, lied 726: 1

1. Hoor een heilig koor van stemmen  
staande aan de glazen zee
halleluja, halleluja
God zij glorie, zingen zijn  
Menigten die geen kan tellen  
als de sterren in hun glans
psalmen zingend, palmen dragend
in de hemel is een dans

Voorzang



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



Zingen – Wij leven van de wind
Liedboek 2013, 687: 1, 3

1. Wij leven van de wind,  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult,  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Voorzang

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,  
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zegt en zingt het voort,  
geeft uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.



Zingen – Wij leven van de wind
Liedboek 2013, 687: 1, 3

1. Wij leven van de wind,  die 
aanrukt uit den hoge  en heel 
het huis vervult,  waar knieën 
zijn gebogen,  die doordringt in 
het hart,  in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied  en 
opstijgt God ten lof.

Voorzang

3. Wij teren op het woord,  het 
brood van God gegeven,  dat 
mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zegt en zingt het voort,  geeft 
uit met gulle hand,
dit manna voor elk hart,  dit 
voedsel voor elk land.



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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