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Binnenkomst 
 
Koor zingt:  Bless the Lord 
Prijs de Heer mijn ziel en prijs Zijn heilige naam. De Heer is 
Goed, hij regeert voor eeuwig, hij is genadig, prijs Zijn heilige 
naam. Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, 
voor eeuwig. Amen. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Openingslied: PS 67: God zij ons gunstig en genadig. 
 
God zij ons gunstig en genadig. 

Hij schenke ons ’t gezegend licht 

dat overvloedig en gestadig 

straalt van zijn heilig aangezicht: 

opdat hier op aarde 

elk uw weg aanvaarde 

en tot U zich wend’, 

zo, dat allerwegen 

ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 
 

De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al tezaam! 

De landen zullen zich verblijden 

en juichen over uwe naam. 

Volken zult Gij rechten,/ hun geding beslechten 

in gerechtigheid, 

volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 

 

De aarde heeft de vrucht gegeven,  

die door de hemel werd verwekt, 

en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 

waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
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God is ons genegen, / onze God geeft zegen, 

Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles vrezen 

wat op aarde leeft. 
 
 
Votum   door ds. R Stigter 
V Zusters en broeders, wij zijn hier bijeen in de naam van de 

Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
A Amen 
 
 
Vragen om vergeving en verzoening: 

 
 
V.:  De HEER zegt: laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je  
       zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,  
       zijn ze rood als scharlaken, ze worden wit als wol. 
       Moge God u in zijn barmhartigheid bevrijden van uw zonden, 
       zodat u recht kunt doen, vriendelijk kunt zijn 
       en nederig kunt wandelen met uw God. 
A.:  Kyrie eleison! 
 
V.:  De almachtige God verhoort onze gebeden, ontfermt zich over ons 
       en vergeeft onze zonden. 
A.:  Wij danken God. 
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Lied: O, happy day.  (door koor) 
 
O blijde dag, waarop Jezus mijn zonden wegnam. Hij leerde me 
iedere dag te zien, vechten, bidden en verheugd te leven.  

 
Kindermoment 
 
Kinderlied  HH705 kinderen van de Vader  
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt 
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot 
En net als Jezus geven aan anderen in nood 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan 
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
 
Wij willen samen spelen in huis en op de straat 
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 
Omdat wij kinderen van de Vader zijn 

 
 
Kinderen gaan naar de kinderkerk 
 
Gebed bij het openen van de Schriften 
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Schriftlezing uit Jesaja 1 vers 10 – 20 (NBV 21) 
 
Hoor de woorden van de HEER, leiders van Sodom, 
geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. 
Wat moet Ik met al jullie offers? – zegt de HEER. 
Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, 
van het vet van jullie kalveren; 
het bloed van stieren, rammen en bokken wil Ik niet meer. 
En wanneer jullie voor Mij verschijnen – 
wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? 
Houd op met die zinloze offergaven. 
Ik heb een afschuw van jullie wierook; 
jullie feesten, nieuwemaan en sabbat, 
ik duld ze niet naast al dat wangedrag. 
Van jullie nieuwemaan, van ál jullie feesten heb Ik een afkeer, 
ze hinderen Mij, Ik kan ze niet langer verdragen. 
Wanneer jullie je handen opheffen, wend Ik mijn ogen af, 
ook als je aanhoudend bidt, luister Ik niet. 
Aan jullie handen kleeft bloed! 
Was je, reinig je, 
maak een eind aan je misdaden, 
Ik kan ze niet meer zien. 
Breek met het kwaad 
en leer goed te doen. 
Zoek het recht, houd tirannen in toom, 
kom op voor wezen, sta weduwen bij. 
De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. 
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw, 
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 
Als je weer naar Mij wilt luisteren, 
zal het beste van het land je ten deel vallen. 
Als je koppig bent en niet wilt luisteren, 
zul je vallen door het zwaard. 
De HEER heeft gesproken. 
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Lied:  Zoekt eerst het koninkrijk van God  HH. 88. (band/canon) 

Zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid 

en dit alles ontvangt u bovendien. 

Hallelu, halleluja. 

      Halleluja, halleluja, 

      Halleluja, halleluja. 

 

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord, 

dat door de Heer gesproken wordt. 

Hallelu, halleluja. 

      Halleluja, halleluja, 

      Halleluja, halleluja. 

 

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u opengaan. 

Hallelu, halleluja. 

      Halleluja, halleluja, 

      Halleluja, halleluja. 

 

Overdenking 
 

Muzikaal intermezzo 

 

Lied: Shackles. (door koor) 

U brak de ketenen waarmee ik gebonden was, ik wil u prijzen!  
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Voorbede: 
V  In geloof en vertrouwen komen wij in gebed tot God,  

Vader, Zoon en Heilige Geest: 
 Schepper God, vandaag leven wij met de gevolgen van daden 

die het leven voor sommigen onhoudbaar en voor anderen 
overvloedig hebben gemaakt. Leer ons de hulpbronnen die U 
ons hebt gegeven op verantwoorde wijze te gebruiken ten bate 
van allen en met respect voor uw schepping. De kreunende 
schepping schreeuwt het uit naar U. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 
V Barmhartige Vader, help ons het kwaad te herstellen dat wij 

elkaar hebben aangedaan en de verdeeldheid die wij onder uw 
volk hebben gezaaid. Zoals uw Zoon de Heilige Geest op de 
leerlingen blies om een nieuwe, vereende schepping ter wereld 
te brengen, zend zo ook ons uw genade om onze verdeeldheid te 
helen en schenk ons de eenheid waar Jezus om bad. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 
V Christus, U die de weg, de waarheid en het leven bent, U 

belichaamde gerechtigheid door het goede dat U deed in uw 
dienende werk op aarde. U brak de muren en vooroordelen af 
die verdelen en mensen gevangen houden. Open onze harten en 
geesten om te erkennen dat wij, hoewel we met velen zijn, één 
zijn in U. 

A Leer ons en wijs ons de weg. 
V Heilige Geest, U herschept het aangezicht van de aarde.  

De toppen van de bergen en de diepte van de wateren spreken 
tot ons. 

A Omdat we verbonden zijn. 
V Het zachte licht van de sterren, het donderen van het onweer, de 

frisheid van de morgen, de dauwdruppels op de bloemen 
spreken tot ons. 

A Omdat we verbonden zijn. 
V De stemmen van de armen, de onderdrukten en de mensen aan 

de kant staan spreken tot ons. 
A Omdat we verbonden zijn. 
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Intenties 
 
V We richten onze harten op U,  

want wij roepen ‘Abba, Vader’ als wij zeggen: 
 
Allen: 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden. 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen. 
 
Vrede groet 
 
Collecte    

Is bestemd voor het pastorale werk 
in onze geloofsgemeenschappen.  
Wilt u de mandjes doorgeven van de  
zijbanken naar het middenpad. 
U kunt ook betalen door de QR-code te 
scannen, of via de Kerk Delfgauw app. 
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Kinderen komen terug van de kinderkerk 
 
 
Tijdens de collecte zingt het koor: Gospel Magnificat 
 

‘Ik geef alle eer aan God. 
Ik juich voor hem, hij is mijn redder. 

Hij koos mij uit, mij, een heel gewoon meisje. 
Nu zal iedereen over mij zeggen: ‘Zij is gezegend.’ 

Want God, die machtig is en heilig, 
heeft iets geweldigs met mij gedaan. 
Aan mensen die naar hem luisteren,  

geeft hij zijn liefde,  
nu en altijd. 

 
 
Lied:  Amen.  This little light.  ( koor en samenzang) 
 
Amen. 
This little light of mine, I’m gonna let it shine. (3x) 
Let it shine, let it shine to show your love 

 
 
Zegen en zending 
 
V De Heer zegent u en behoedt u; 

De Heer doet zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig.  
De Heer verheft zijn aangezicht over u, en geeft u vrede. 

A Amen 
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Slotlied:  Gebed om Zegen.  Opwekkingsliederen 710 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt, 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest Heer, 
Jezus, kom tot mij als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng  een stroom van zegen  
waarin U zelfs steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om  de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot eeuwigheid! 
Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend waarin wij zelf de bron van zegen zijn. 
 
Vader maak ons tot een zegen hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Sacramentskerk 

        Delft 
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Aan het eind van de dienst is er een deurcollecte bestemd voor de Raad 
van Kerken. 
 
Raad van Kerken zet zich al jaren in voor: 
• voor de bestrijding van armoede in Nederland      
 • voor een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland   
• voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten   
. 
Collecte voor de Raad van Kerken in Nederland 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen is een internationale 

gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. 

De jaarlijks terugkerende Week van gebed voor eenheid kent 

inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van 

groeiende eenheid tussen christenen.  
 
De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week 
waarin wereldwijd miljoenen christenen samen bidden. Door samen  te 
bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. 
Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen 
door voorbede te doen voor wat er speelt in de samenleving: dichtbij 
en ver weg.  
De wereldwijde kerk kent vele uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse 
gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden 
zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom 
het belang van gebed hiervoor. Deze gebedsbeweging bestaat al ruim 
175 jaar. In Nederland werken netwerk MissieNederland, de Raad 
van Kerken in Nederland en de internationale kerken van SKIN nauw 
samen om bidders te ondersteunen bij het initiëren van lokale 
gebedsinitiatieven. 
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Diensten in de week van de eenheid in Delft: 

‘DOE GOED, ZOEK RECHT’ 
Zondag 15 januari 

10.00 uur 

Sacramentskerk, 

Nassaulaan 

RK Sacramentskerk 

PGD Immanuel 

Kerk Delfgauw 

Maandag 16 januari 

19.30 uur 

Adelbertkerk, 

Minervastraat 

PGD Vierhoven 

RK Adelbertparochie 

PGD Mattheüs 

Dinsdag 17 januari 

19.30 uur 

Hofkerk,  

Cort. v d Lindenstraat 

RK Raamstraatparochie 

PGD Hof van Delft 

ABC Kerk 

Kerk a/h Noordeinde 

Woensdag 18 januari 

19.30 uur 

Oud-Katholieke Kerk, 

Bagijnhof 

Vrijzinnig Delft 

PGD Binnenstad-

Vrijenban 

Oud-Katholieke Kerk 

Evang. Lutherse 

Gemeente 

PGD Maranatha 

Donderdag 19 

januari 

19.30 uur 

Zuiderkerk,  

Achterom 

Evang. Gem. 

Morgenstond 

Vergadering van 

Gelovigen 

Vrijdag 20 januari 

19.30 uur 

Het Boek,  

Sandinoweg 

Chr. Gereformeerde Kerk 

Geref. Kerk Vrijgemaakt 

Zaterdag 21 januari 

19.30 uur 

Nieuwe Kerk,  

Markt 

ICF Delft,  

Redeemer Church 

RCCG Mount Zion, 

University Church, 

Student Life Delft, 

Celebration Church 

Zondag 22 januari 

18.30 uur 

Maria van Jessekerk, 

Burgwal 

Slotviering door de 

gezamenlijke kerken 

    


