
 
 

7 juni 2020 
 

 
 

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

vanuit het Kerkcentrum Holy te Vlaardingen 

 

Zondag : Trinitatis (“Drie-eenheid”)   

Kleur : wit 
 
Voorganger : ds. Nico Paap 

Organist : Piet George Klootwijk 

M.m.v. André Betsema (zang) 
 

De bloemen gaan ter bemoediging naar: 

Centrum-west: fam. Baauw-Struijs, Witte van Haemstedestraat 27  

PWG-Holy: mw. D.E. Meeuse, Stadhouderslaan 131 en   

 mw. E.C. van de Griend, Malusdreef 5 

 
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 
 
 
♪ Orgelkoraal “Lobet den Herren allen, die ihn ehren“ 
   
 Korte stilte 
 
 Bemoediging/Groet 
 
♫ Lied 8 : 1, 3, 4 “Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven” 

1 HEER, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 

machtige God, Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

de maan, de duizend sterren die daar branden, 

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

Gij doet hem heersen over zee en land, 

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 
 Morgengebed/Kyriegebed 

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


♫ Gloria: Lied 305 “Alle eer en alle glorie” 

1 Alle eer en alle glorie geldt de luisterrijke Naam! 

Viert 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! 
 
 1e lezing: Exodus 34 : 4 – 9  

Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in  alle vroegte de Sinai 

op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De HEER daalde 

neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging voor hem 

langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en 

waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar 

niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en 

ook het derde geslacht en het vierde.’ Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u 

mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk 

ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’ 
 
♫ Lied 706: 1 en 4 “Dans mee met Vader, Zoon en Geest” 

1.  

Dans mee met Vader, Zoon en Geest, 

kom binnen in hun kring, 

dat wervelende samenspel 

van ver voor ons begin. 

De wereld van vandaag is ons 

vanouds al toegedacht 

als dansvloer waar de liefde leidt 

en waar de hoop ons wacht. 

4   

Wij dansen mee met deze Drie,  

op weg van feest tot feest.  

Een jubelzang gaat in het rond  

om Vader, Zoon en Geest.  

De liefde, het geloof, de hoop,  

zij leiden tot dit lied:  

verweven met ons leven is  

de dans van deze Drie! 
 
 2e lezing: Matteüs 28 : 16 – 20  

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen 

bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 

gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen 

te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 

houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot 

aan de voltooiing van deze wereld.’ 
 
 Meditatie 
 
♪  Muziek: ‘Longing for light’   (Petra Berger)   
 
 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 704: 1 en 3 “Dank, dank nu allen God” 

1.  

Dank, dank nu allen God 

met hart en mond en handen, 

die grote dingen doet 

hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, 

ja, van de moederschoot, 

zijn vaderlijke hand 

en trouwe liefde bood 

3.  

Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest 

moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk, 

het heden zingt zijn eer, 

de toekomst is zijn rijk. 
 
 Zegen(bede) 
 
♪ Orgelbewerking over “Ere zij aan God, de Vader” 
 
 
 
 
 

 
 

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 

 

 


