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Uitzending via www.pknvlaardingenholy.nl 
en www.centrumwest.nl 

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 

Zondag : 2e van Pasen  (‘Als Pasgeborenen’) 

Kleur : wit 
 
Voorganger : ds. Nico Paap 

Organist : Piet George Klootwijk 

M.m.v. André Betsema (zang) 
 

De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

 Centrum-west : de heer Bas Bel (verblijft tijdelijk in het Zonnehuis) 

 PWG-Holy : mevrouw N. Mooy, Nagelkruid 159  
 
De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Kerk in Actie; 2. Protestantse Gemeente Vlaardingen. 

U kunt hiervoor een bijdrage storten op bankrekening nummer (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen), onder vermelding van de datum van deze zondag. De 

opbrengst zal over beide doelen gelijk worden verdeeld. 
 

 

ORDE VAN DIENST 

 
Orgelkoraal: “Ach wie nichtig, ach wie flüchtig” (J.S. Bach) 
   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 81: 1, 2, 3 en 4 

1 

Jubelt God ter eer, 

Hij is onze sterkte! 

Juicht voor Isrels Heer, 

stem en tegenstem 

springen op voor Hem 

die ons heil bewerkte. 

2 

Laat de harpen slaan, 

klinken de trompetten. 

Viert bij volle maan 

met muziek en mond 

een hernieuwd verbond 

volgens oude wetten. 

3 

Dit is ingezet 

als een eeuwig teken 

Jozef tot een wet, 

toen des Heren hand 

aan Egypteland 

machtig is gebleken. 

4 

God heeft ons gezegd 

nooit gehoorde dingen. 

Heilig is 't en recht 

nu en t'allen tijd 

Hem die ons bevrijdt 

vrolijk toe te zingen. 

 
Morgengebed/Kyriegebed 
 
Lied 628: 1, 5 en 6 “Nu moet gij allen vrolijk zijn” 

1. 

Nu moet gij allen vrolijk zijn. 

De bomen zingen in de tuin, 

het lege graf verzwijgt het niet, 

de mond geopend voor het lied, halleluja! 
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5 

O dood, die Hem ontkomen liet, 

Hij neemt bezit van uw gebied, 

zijn heerschappij gaat in en uit 

door al de deuren die men sluit, halleluja! 

6 

Wij willen zingen dat Hij leeft, 

Hij leeft die God gehoorzaamd heeft, 

zijn graf staat ledig in de tijd, 

het is een mond vol zaligheid, halleluja! 
 
OT-Lezing: Exodus 15 : 22 – 27 (Israël in de woestijn op de proef gesteld) 

15 22Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Sur in. Drie dagen 

trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. 23Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara 

konden ze echter niet drinken, zo bitter was het; vandaar ook dat die plaats Mara heet. 24Het volk begon 

zich bij Mozes te beklagen. ‘Wat moeten we drinken?’ zeiden ze. 25Mozes riep de HEER aan, en 

de HEER wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. 

Daar in de woestijn gaf de HEER hun wetten en regels, en daar stelde hij hen op de proef. 26Hij zei: 

‘Als jullie de woorden van de HEER, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en 

al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte 

heb gestraft. Ik, de HEER, ben het die jullie geneest.’ 
27Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met twaalf waterbronnen en zeventig dadelpalmen. Daar 

sloegen ze bij het water hun tenten op. 
 
Lied 650 : 1, 2, 3 en 4 “De aarde is vervuld” 

1. De aarde is vervuld 

van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld 

en goddelijk beleid. 

2.  Gods goedheid is te groot 

voor het geluk alleen, 

zij gaat in alle nood 

door heel het leven heen. 

3.  Zij daalt als vruchtbaar zaad 

tot in de groeve af 

omdat zij niet verlaat 

wie toeven in het graf. 

4.  Omdat zij niet vergeet 

wie godverlaten zijn: 

de wereld hemelsbreed 

zal goede aarde zijn. 

 

NT-lezing: Johannes 20: 19 - 31 

20 19Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 

afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 

vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 

Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik 

jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands 

zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’ 
24Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. 25Toen de 

andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de 

spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik 

het geloven.’ 26Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de 

deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei hij, 27en daarna richtte 

hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer 

ongelovig, maar geloof.’ 28Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn God!’ 29Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me 

gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.’ 
30Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek 

staan, 31maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat 

u door te geloven leeft door zijn naam. 
 
Meditatie 
 
Solozang: “Jesus, unser Trost und Leben” BWV 475 J.S. Bach 
 
Mededelingen/bloemengroet/collecte 



Wij gedenken Niemand leeft voor zichzelf,  

niemand sterft voor zichzelf.  

Wij leven en sterven voor God onze Heer,  

aan Hem behoren wij toe. 
 
Gebeden 
 
Lied 622 : 1, 3 en 5 “Nu triomfeert de Zoon van God” 

1. 

Nu triomfeert de Zoon van God 

die is verrezen uit de dood, 

halleluja, halleluja, 

met grote pracht en heerlijkheid. 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

Halleluja, halleluja. 

3. 

Nu doet geen vijand ons meer kwaad; 

al dreigt hij ook, het heeft geen baat. 

Halleluja, halleluja. 

Hij ligt in 't stof, hij heerst niet meer, 

wij zijn Gods eigen kindren weer. 

Halleluja, halleluja. 
 

5. 

Voor wie vertrouwen op uw woord 

ontsluit Gij zelf de donkre poort. 

Halleluja, halleluja. 

Zo laat ons dan uit alle macht 

lofzingen Hem, wiens heil ons wacht: 

halleluja, halleluja. 
 
Zegenbede 
 
Orgelimprovisatie: “Ik zeg het allen dat Hij leeft”! 
 
 
 
 
 

 
 

Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk ( 4748820) 

Videoregistratie: Bram van der Borden 

Onderweg (Wijkberichten): maandag 15.00: onderwegholy@gmail.com  

Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl 

 

 

 

 


