
 
 

31 mei 2020 
 

 
 

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

vanuit de Rehobothkerk te Vlaardingen 
 

Zondag : Pinksteren   

Kleur : rood 
 
Voorgangers : ds. Nico Paap en Petra Nijboer 

Organist : Jan Blankers 

M.m.v. Lisa Hinfelaar, Helma van der Windt en Hans Treurniet (zang) 

Liturgische schikking: Mary Poot 
 

De bloemen gaan naar: 

PWG-Holy (ter bemoediging): 

 Mw. Janneke de Bruijn, Louise de Colignylaan 119 

 Mw. Atie van Witzenburg, Kornoeljedreef 18 

Centrum-West (met felicitaties): 

 de heer en mevrouw Dijkstra-Lagerwerf, Floris de Vijfdelaan 19.  

Ambacht-Oost (ter bemoediging):   

 mevr. Teerds, Dijkzicht 23  
 

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 “Kom Schepper God o Heilge Geest” - Gerrit 't Hart (geb. 1952) 
 
Welkom 
   
Korte stilte 
 
Bemoediging/Groet 
 
Lied 672 : 1, 2 en 7 

1 
Kom laat ons deze dag 
met heilig vuur bezingen 
en met vernieuwde vreugd, 
want God deed grote dingen. 
Eens gaf de Heilge Geest 
aan velen heldenmoed. 
Bid dat Hij ons vandaag 
verlicht met Pinkstergloed. 

2 
O Geest der eeuwigheid, 
gij Trooster aller tijden, 
deel thans uw zegen uit 
aan wie uw komst verbeiden. 
O heldere fontein, 
die uit Gods tempel welt, 
gij wordt een brede stroom 
die met de eeuwen zwelt. 

 

7 
Wie 's Heren Geest bezielt, 
wie 's Heren woord doet zingen, 
wie met ons vieren wil 
het feest der eerstelingen, 

die stemme met ons in 
en prijze Gods verbond 
dat Hij vandaag vernieuwt 
en elke morgenstond. 

http://www.pknvlaardingenholy.nl/
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Morgengebed/Kyriegebed 
 
Lied 713 : 1, 2 en 5 

1  
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

2  
Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

5  
Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja.

 
1e Lezing: Handelingen 2 : 1 - 11 

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een 

geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen 

aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 

en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, 

zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig 

waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in 

verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren 

buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het 

dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de 

omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en 

proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote 

daden.’ 
 
Lied 686 : 1 en 3 

1.  
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

3.  
De geest die ons bewoont 
verzucht en smeekt naar God 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom Schepper Geest, voltooi 
wat Gij begonnen zijt. 

 
2e lezing: Johannes 14 : 21 - 29 

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 

mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 

‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: 

‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn 

Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik 

zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik 

gezonden ben. Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige 

Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen 

wat ik tegen jullie gezegd heb. Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet 

geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik 

wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de 

Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover 

is. 
 
Meditatie 
 



Muziek “O gij vreugde uit den hoge” - tekst Paul Gerhardt (1607-1676) / vertaling Ad den Besten (1923-2015) /  

melodie Andreas Rinkel (1889 - 1979) / bewerking Jan Blankers (geb. 1954). 

1.  
O gij vreugde uit den hoge, 
o gij allerschoonste licht, 
die geen oog ooit hebt bedrogen 
met uw stralend vergezicht,-  
Geest des Heren die ons leidt, 
die ons troost en ons bevrijdt,  
die 't behoud zijt aller dingen,  
hoor, o hoor hoe wij U zingen!  

2.  
O, Gij gaat in kennis verre 
ons te boven, Gij hebt toch 
't zand geteld en 't stof der sterren; 
't diepste diep, - Gij peilt het nog. 
Geest die elk geheim doorgrondt, 
sluit met míjn geest een verbond, 
schenk mij kennis uit den hoge, 
dat ik God behagen moge.  

3.  
Gij zijt zelf de beste gave 
die een mens ontvangen kan; 
wat ik heb aan aardse have 
is daar zelfs geen schaduw van.  
Kom, o Geest, keer in bij mij, 
woon in dit mijn hart dat Gij, 
toen ik nauwlijks was geboren, 
reeds tot tempel had verkoren.  

 

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 841 

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.

 

3  
En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 

4  
Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

 

Zegen(bede) 
 

Lied 705 : 1, 3, 4 

1 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drieeenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieeenge in zijn troon! 

3 
Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

4 
Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer!

 

Orgelmuziek “Praeludium et Fuga in Bes” - Johann Caspar Simon (1701 - 1776)   
 

 

Orde van Dienst: Samenstelling Piet George Klootwijk ( 010-4748820) 

Videoregistratie: Bram van der Borden 

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

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

 

Zaterdag 6 juni 2020, 08.00 - 12.00, Oud Papier Actie, Kerkcentrum Holy 



 

 

 


