
 
 

3 mei 2020 
 

 
 

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

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 
 

Zondag : 4e van Pasen “Jubilate”   

Kleur : wit 
 

Voorganger : ds. J.C. (Hans) Buurmeester 

Organist : Piet George Klootwijk 

M.m.v. André Betsema (zang) 
 

Tijdens deze viering hoopt de kerkenraad van de wijkgemeente Holy een mededeling te 

doen over de te beroepen predikant. 
 

De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

Centrum-west: de heer A. Maaten, Dr. W. Beckmansingel 52. 

PWG-Holy: Marcel Donkersloot, Fonteinkruid 12.  
 

De collectes van vandaag zijn bestemd voor 1. Diaconie en 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 
 
Muziek: “God and God alone” (Peter & Piet George Klootwijk) 
   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 98: 1 en 3 

1 Zingt een nieuw lied voor God den HERE, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den HEER, Hij openbaarde 
bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

3 Laat heel de aard' een loflied wezen, 
de psalmen gaan van mond tot mond. 
De naam des HEREN wordt geprezen, 
lofzangen gaan de wereld rond. 
Hosanna voor de grote Koning, 
verhef, bazuin, uw stem van goud, 
de HEER heeft onder ons zijn woning, 
de HEER die bij ons intocht houdt. 

 
Morgengebed/Kyriegebed 
 
Gloria Lied 305: 1, 2 en 3 

1 
Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons met ontferming aan! 

2 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3 
Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
http://www.centrumwest.nl/


OT-Lezing: Micha 4: 1-5 

41Eens zal de dag komen 

dat de berg met de tempel van de HEER 
rotsvast zal staan, 
verheven boven de heuvels, 
hoger dan alle bergen. 
Volken zullen daar samenstromen, 
2machtige naties zullen zeggen: 
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER, 
naar de tempel van Jakobs God. 
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, 
en wij zullen zijn paden bewandelen.’ 
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, 
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. 
3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, 
over grote en verre naties een oordeel vellen. 
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, 
geen mens zal meer weten wat oorlog is. 
4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank 
en onder zijn vijgenboom, 
door niemand opgeschrikt, 
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken. 
5Laat andere volken hun eigen goden volgen – 
wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, 
voor eeuwig en altijd. 
 
Lied 447: 1 en 3 

1 
Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 

3 
En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindlijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
 
NT-lezing: Johannes 21:15-25 

2115Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij 

lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ Hij zei: ‘Weid 
mijn lammeren.’ 16Nog eens vroeg hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, 
Heer, u weet dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ 17en voor de derde maal vroeg hij hem: 
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’ Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg 
of hij van hem hield. Hij zei: ‘Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn 
schapen. 18Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je 
wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen 
waar je niet naartoe wilt.’ 19Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. 
Daarna zei hij: ‘Volg mij.’ 

20Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die 
zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou 
verraden. 21Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’ 22Maar Jezus 



antwoordde: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.’ 23Op grond 
van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar 
Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.’ 

24Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat 
zijn getuigenis betrouwbaar is. 25Jezus heeft nog veel meer gedaan: als al zijn daden, een voor een, 
opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven 
moesten worden. 
 
Lied 649: 1, 3, 5 en 6 

1 
O Heer, blijf toch niet vragen. 
Gij weet dat ik U haat, 
dat ik geen kruis wil dragen, 
niet gaan waarheen Gij gaat. 
O Heer, blijf toch niet vragen. 

3 
Gij vraagt ten tweeden male. 
Gij, Herder, spreekt zo zacht 
van schapen die verdwalen 
en kermen in de nacht. 
Gij vraagt ten tweeden male. 

 

5 
Ten derden male vraagt Gij. 
Gij laat niet van mij af. 
Mijn haat, mijn opstand draagt Gij, 
begraaft ze in uw graf. 
Ten derden male vraagt Gij. 

6 
Gij weet toch alles, Here. 
Ik heb U lief. Gij weet: 
liefde zal mij verteren, 
zelfs als ik U vergeet. 
Gij weet toch alles, Here. 

 
Verkondiging 
 
Solozang: “Brunnquell aller Güter“ BWV 445 J.S. Bach 
 

Brunnquell aller Güter, 
Herrscher der Gemüter, 
lebendiger Wind, 
Stiller aller Schmerzen, 
dessen Glanz und Kerzen 
mein Gemüt entzündt. 
lehre meine schwache Seiten 
deine Kraft und Lob ausbreiten 

Lass den Fürst der Höllen 
nicht mit Listen fällen 
meiner Tage Lauf: 
nimm nach diesem Leiden 
mich zur Himmelsfreuden, 
deinen Diener, auf; 
da soll sich mein Mund erheben, 
dir ein Halleluja geben.

 
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 425 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord, 

Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal. 

 
Zegen(bede) 
 
Muziek: “Wilhelmus” 
 
 
 

 
 
 



 
 

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 

 

 


